
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 144/2020 

frá 25. september 2020 

um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn (Umhverfismál) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-

samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/331 frá 19. 

desember 2018 um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins um 

samræmda úthlutun losunarheimilda án endurgjalds skv. 10. gr. a í 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (1). 

2) Framseld reglugerð (ESB) 2019/331 fellir úr gildi, frá , 1. janúar 2021, 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB (2), sem hefur verið 

tekin upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum frá 1. janúar 2021. 

3) XX. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

XX. viðauka við EES-samninginn verður breytt sem hér segir:  

1. Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 21alk (framseld reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2019/856): 

„21all.  32019 R 0331: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/331 frá 19. desember 2018 um umbreytingarreglur á 

vettvangi Sambandsins um samræmda úthlutun losunarheimilda án 

endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2003/87/EB (Stjtíð. ESB L 59, 27.2.2019, bls. 8). 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð 

sem hér segir: 

Eftirfarandi málslið er bætt við aðra undirgrein 4. mgr. 18. gr.: 

  

(1) Stjtíð. ESB L 59, 27.2.2019, bls. 8. 

(2)   Stjtíð. ESB L 130, 17.5.2011, bls. 1. 



 

 

„Hvað EFTA-ríkin varðar jafngildir tilkynning til Eftirlitsstofnunar EFTA 

tilkynningu til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að því er varðar 

úthlutun losunarheimilda samkvæmt reglunni „fyrstir koma, fyrstir fá“.““ 

2. Texti liðar 21alc (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/278/ESB) fellur 

brott frá og með 1. janúar 2021. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/331, sem verður 

birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 26. september 2020, að því tilskildu að allar 

tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi farið fram (), eða á 

gildistökudegi ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2020 frá 14. 

júlí 2020 (3), eftir því hvor dagsetningin er síðar. 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og 

EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 25. september 2020. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Sabine Monauni 

formaður. 

 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 

(3)  Verður birt. 


