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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 267/2022 

frá 23. september 2022 

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

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 framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/392 

frá 4. mars 2021 um vöktun og skýrslugjöf gagna um koltvísýringslosun frá fólksbifreiðum og 

léttum atvinnuökutækjum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/631 og um 

niðurfellingu á framkvæmdarreglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010, (ESB) 

nr. 293/2012, (ESB) 2017/1152 og (ESB) 2017/1153 (1). 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/392 fellir niður reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 1014/2010 (2) og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 293/2012 (3) sem 

hafa verið teknar upp í EES-samninginn og ber því að fella þær brott samkvæmt samningnum. 

3) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2021/392 fellir úr gildi, frá 1. janúar 2025, framkvæmdar-

reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1152 (4) og (ESB) 2017/1153 (5) sem hafa verið 

teknar upp í EES-samninginn og ber því að fella gerðirnar brott úr samningnum frá 1. janúar 2025. 

4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/392 gildir ekki gagnvart Liechten-

stein í krafti ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2020 frá 23. október 2020 (6). 

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

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Viðauka XX. við EES-samninginn er breytt sem hér segir: 

1.  Eftirfarandi er bætt við á eftir lið 21azkd (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2021/941): 

„21azl. 32021 R 0392: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/392 frá  

4. mars 2021 um vöktun og skýrslugjöf gagna um koltvísýringslosun frá fólksbifreiðum og 

léttum atvinnuökutækjum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/631 

og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

 nr. 1014/2010, (ESB) nr. 293/2012, (ESB) 2017/1152 og (ESB) 2017/1153 (Stjtíð. ESB  

L 77, 5.3.2021, bls. 8). 

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

a) Í 1. mgr. 4. gr. er orðunum „og Eftirlitsstofnun EFTA að því er varðar framleiðendur og 

samlög framleiðenda með staðfestu í EFTA-ríkjunum“ bætt við á eftir orðinu „fram-

kvæmdastjórnin“.  

  

(1)  Stjtíð. ESB L 77, 5.3.2021, bls. 8. 

(2)  Stjtíð. ESB L 293, 11.11.2010, bls. 15. 

(3)  Stjtíð. ESB L 98, 4.4.2012, bls. 1. 

(4)  Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 644. 

(5)  Stjtíð. ESB L 175, 7.7.2017, bls. 679. 

(6)  Verður birt. 

2023/EES/31/40 
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b) Í 1. mgr. 5. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA að því er varðar framleiðendur 

með staðfestu í EFTA-ríkjunum“ bætt við á eftir orðinu „framkvæmdastjórninni“.  

c) Í 3. og 5. mgr. 6. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á“ bætt 

við á eftir orðinu „framkvæmdastjórninni“. 

d) Í 4. mgr. 6. gr. er orðunum „Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ bætt við á eftir 

orðinu „framkvæmdastjórninni“.  

e) Í 3. mgr. 9. gr. og 12. gr. orðast „2022“ sem „2023“, að því er varðar EFTA-ríkin. 

f) Í 3. mgr. 9. gr. og 12. gr. er orðunum „eða Eftirlitsstofnun EFTA, eftir því sem við á,“ 

bætt við á eftir orðunum „framkvæmdastjórninni“ og „framkvæmdastjórnin“ og orð-

unum „eða Eftirlitsstofnunar EFTA, eftir því sem við á“ bætt við á eftir orðinu 

„framkvæmdastjórnarinnar“.“ 

2. Texti liðar 21aec (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010) og 21aya (fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 293/2012) fellur brott. 

3. Texti liðar 21aey (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1152) og 21aez 

(framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153) fellur brott frá 1. janúar 2025. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2021/392, sem verður birtur í EES-viðbæti við 

Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 24. september 2022, 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 23. september 2022. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Kristján Andri Stefánsson 

formaður 

  

() Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


