
 

 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 

nr. 223/2021 

frá 9. júlí 2021 

um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn um samvinnu á sérstökum 

sviðum utan marka fjórþætta frelsisins 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-

samningurinn“), einkum 86. gr. og 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Rétt er að auka umfang samstarfs samningsaðilanna að EES-samningnum 

svo það taki til framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/1044 frá 8. maí 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2018/1999 að því er varðar gildi fyrir hnatthlýnunarmátt og 

viðmiðunarreglur um skrár og að því er varðar skráningarkerfi Sam-

bandsins sem og um niðurfellingu framseldrar reglugerðar framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 666/2014 (1). 

2) Rétt er að auka umfang samstarf samningsaðilanna að EES-samningnum 

svo það taki til tiltekinna ákvæða framkvæmdarreglugerðar framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) nr. 2020/1208 frá 7. ágúst 2020 um skipulag, snið, 

framlagningarferli og yfirferð á upplýsingum sem aðildarríkin láta í té 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1999 og um 

niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 749/2014 (2).  

3) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/1208 fellir úr gildi framkvæmdar-

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 749/2014 (3), sem er hluti 

af EES-samningnum og ber því að fella gerðina brott samkvæmt EES-

samningnum. 

4) Því ber að breyta bókun 31 við EES-samninginn svo aukið umfang 

samstarfsins geti átt sér stað, 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Ákvæði a-liðar 8. mgr. 3. gr. bókunar 31 við EES-samninginn er breytt sem hér 

segir: 

  

(1) Stjtíð. ESB L 230, 17.7.2020, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 278, 26.8.2020, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 203, 11.7.2014, bls. 23. 



 

 

1. Í aðlögunartexta iv) í þriðja undirlið (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2018/1999), koma orðin „þessari málsgrein“ í stað orðanna 

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

2019“. 

2. Eftirfarandi er bætt við á eftir þriðja undirlið (reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 2018/1999): 

„– 32020 R 1044: Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2020/1044 frá 8. maí 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) 2018/1999 að því er varðar gildi fyrir hnatt-

hlýnunarmátt og viðmiðunarreglur um skrár og að því er varðar skrán-

ingarkerfi Sambandsins sem og um niðurfellingu framseldrar 

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 666/2014 (Stjtíð. ESB 

L 230, 17.7.2020, bls. 1). 

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, 

aðlöguð sem hér segir: 

Ákvæði þessarar reglugerðar gilda einungis gagnvart EFTA-ríkjunum 

að því marki sem þau varða framkvæmd þessarar málsgreinar.“ 

3. Eftirfarandi kemur í stað texta 6. undirliðar (framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 749/2014): 

„– 32020 R 1208: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/1208 frá 7. ágúst 2020 um skipulag, snið, framlagningar-

ferli og yfirferð á upplýsingum sem aðildarríkin láta í té samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1999 og um niður-

fellingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 

749/2014 (Stjtíð. ESB L 278, 26.8.2020, bls. 1). 

Þau ákvæði reglugerðarinnar sem gilda eru talin upp hér á eftir og 

skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir: 

i) Einungis eftirfarandi ákvæði reglugerðarinnar gilda: 1.-3. gr., 7.-10. 

gr., 12.-15. gr., 17.-24. gr., 26.-40. gr. og VI.-VIII., X.-XX., 

XXII.-XXV. viðauki. 

 ii) Ákvæði liðar i) gilda einungis gagnvart EFTA-ríkjunum að því 

marki sem þau varða framkvæmd þessarar málsgreinar.“ 

2. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. júlí 2021, að því tilskildu að allar tilkynningar 

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

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 



 

 

3. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og 

EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 9. júlí 2021. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Rolf Einar Fife 

formaður. 

 


