
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 126/2021 

frá 19. mars 2021 

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) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/1122 frá 12. mars 2019 um viðbætur við til-

skipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar rekstur á 

skrá Sambandsins (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framselda reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2019/1124 frá 13. mars 2019 um breytingu á fram-

seldri reglugerð (ESB) 2019/1122 að því er varðar rekstur á skrá 

Sambandsins samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2018/842 (2). 

3) Reglugerð (ESB) 2018/842 gildir ekki gagnvart Liechtenstein í krafti 

ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 269/2019 frá 25. október 

2019. 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 21ana (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 389/2013) í XX. viðauka við EES-samninginn: 

„21anb. 32019 R 1122: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2019/1122 frá 12. mars 2019 um viðbætur við tilskipun Evrópu-

þingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar rekstur á skrá Sam-

bandsins (Stjtíð. ESB L 177, 2.7.2019, bls. 3), breytt með: 

– 32019 R 1124: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2019/1124 frá 13. mars 2019 (Stjtíð. ESB L 177, 

2.7.2019, bls. 66). 

  

(1) Stjtíð. ESB L 177, 2.7.2019, bls. 3. 

(2) Stjtíð. ESB L 177, 2.7.2019, bls. 66. 



 

 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, 

aðlöguð sem hér segir: 

a) Skrá skal í viðskiptadagbók ESB útgáfu, framsal og afturköllun 

losunarheimilda sem varða EFTA-ríkin, rekstraraðila í þeim 

ríkjum og flugrekendur sem lúta stjórn þeirra.  

Miðlægi stjórnandinn skal vera til þess bær að sinna verk-

efnunum sem um getur í 1.–3. mgr. 20. gr. tilskipunar 

2003/87/EB hvað EFTA-ríkin, rekstraraðila í þeim ríkjum eða 

flugrekendur sem lúta stjórn þeirra varðar.  

b) Eftirfarandi setningu er bætt við 4. mgr. 7.:  

„Eftirlitsstofnun EFTA skal annast samræmingu við framkvæmd 

þessarar reglugerðar með landsstjórnendum í hverju EFTA-ríki 

og miðlæga stjórnandanum.“  

c) Eftirfarandi setningu er bætt við í 8. mgr. 30. gr.: 

„Hugtakið „Eftirlitsstofnun EFTA“ kemur í stað hugtaksins 

„framkvæmdastjórnin“ þegar um er að ræða reikningshafa sem 

heyrir undir lögsögu EFTA-ríkis.“  

d) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 2. mgr. 46. gr., 3. mgr. 47. gr., 

2. mgr. 49. gr., 3. mgr. 53. gr. og 1. mgr. 54. gr.:  

„Hvað töflur EFTA-ríkjanna yfir landsbundna úthlutun varðar, 

skal Eftirlitsstofnun EFTA gefa miðlæga stjórnandanum fyrir-

mæli.“  

e) Eftirfarandi undirgreinum er bætt við 1. mgr. 65. gr., 2. mgr. 66. 

gr. og 1. og 4. mgr. 68.:  

„Ef um er að ræða reikninga sem heyra undir lögsögu EFTA-

ríkis, skal framkvæmdastjórnin þegar upplýsa Eftirlitsstofnun 

EFTA um þau fyrirmæli sem miðlæga stjórnandanum hafa verið 

gefin og þær ástæður sem liggja að baki þeim fyrirmælum.  

Ef ekki er um að ræða þverlæga lokun fyrir aðgang og að því 

marki sem lokun beinist að einstökum reikningum sem heyra 

undir lögsögu EFTA-ríkis, skal Eftirlitsstofnun EFTA samþykkja 

ákvörðun innan þriggja daga um gildissvið fyrirmæla fram-

kvæmdastjórnarinnar, sem grundvölluð er á skýringum fram-

kvæmdastjórnarinnar. Ef ekki liggur fyrir ákvörðun af hálfu 

Eftirlitsstofnunar EFTA hefur það ekki áhrif á gildi leiðbeininga 

framkvæmdastjórnarinnar eða aðgerða sem miðlægi stjórnandinn 

grípur til.  

f) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 3. mgr. 66. gr.:  



 

 

„Hugtakið „Eftirlitsstofnun EFTA“ kemur í stað hugtaksins 

„framkvæmdastjórnin“ þegar um er að ræða reikningshafa sem 

heyrir undir lögsögu EFTA-ríkis.“  

g) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 3. mgr. 68. gr.:  

„Landsstjórnandi EFTA-ríkis getur óskað eftir því við Eftirlits-

stofnun EFTA að hún hefji á ný ferli sem hafa verið stöðvuð 

tímabundið í samræmi við 1. mgr. ef hann telur að úrlausnarefnin 

sem ollu tímbundinni stöðvun hafi verið útkljáð. Ef svo er skal 

Eftirlitsstofnun EFTA, að höfðu samráði við framkvæmda-

stjórnina, gefa miðlæga stjórnandanum fyrirmæli um að hefja 

viðkomandi ferli á ný. Að öðrum kosti skal hún hafna beiðninni 

innan hæfilegs frests og upplýsa landsstjórnandann um það án 

tafa, tilgreina ástæður sínar og setja fram viðmiðanir sem ber að 

uppfylla svo síðari beiðni sé samþykkt.“  

h) Eftirfarandi er bætt við fyrsta málslið 4. mgr. 80. gr.:  

„Ef um er að ræða reikningshafa sem heyrir undir lögsögu 

EFTA-ríkis getur miðlægi stjórnandinn látið af hendi slík gögn 

að fengnu samþykki fyrirfram af hálfu Eftirlitsstofnunar EFTA.“ 

i) Eftirfarandi undirgrein er bætt við 7. mgr. 80. gr.:  

„Evrópulögreglan Europol skal halda Eftirlitsstofnun EFTA og 

framkvæmdastjórninni upplýstum um notkun sína á gögnum 

þegar um er að ræða reikningshafa sem heyra undir lögsögu 

EFTA-ríkis.““ 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framseldra reglugerða (ESB) 2019/1122 og (ESB) 

2019/1124, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 20. mars 2021, að því tilskildu að allar tilkynningar 

samkvæmt 1. mgr. 103. gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og 

EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 19. mars 2021. 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



 

 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Clara Ganslandt 

formaður. 

 


