
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 168/2020 

av 23. oktober 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 

heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om 

fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye personbiler og nye lette nyt-

tekjøretøyer og om oppheving av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 

510/2011(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2019/631 opphever, med virkning fra 1. januar 2020, eu-

ropaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(2) og (EU) 

nr. 510/2011(3), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal 

oppheves i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer: 

1. Etter nr. 21ayf (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/313) 

skal nytt nummer lyde: 

”21az.  32019 R 0631: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 

av 17. april 2019 om fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye 

personbiler og nye lette nyttekjøretøyer og om oppheving av forord-

ning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (EUT L 111 av 

25.4.2019, s. 13).” 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med føl-

gende tilpasning: 

a) I artikkel 6 nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

  

(1)  EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13. 

(2)  EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(3)  EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 



 

’Dersom sammenslutningen omfatter bare produsenter etablert i EFTA-

statene, skal produsentene legge fram opplysningene for EFTAs overvå-

kingsorgan. Dersom sammenslutningen omfatter minst én produsent etab-

lert i Unionen og minst én produsent etablert i EFTA-statene, skal 

produsentene legge fram opplysningene for Kommisjonen og EFTAs 

overvåkingsorgan.’ 

b) I artikkel 6 nr. 3 skal nytt ledd lyde: 

’EFTAs overvåkingsorgan skal underrette produsenter etablert i EFTA-

statene.’ 

c) I artikkel 6 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’Dersom sammenslutningen omfatter bare produsenter etablert i EFTA-

statene, skal produsentene i fellesskap informere EFTAs overvåkingsor-

gan. Dersom sammenslutningen omfatter eller utvides til å omfatte minst 

én produsent etablert i Unionen og minst én produsent etablert i EFTA-

statene, skal produsentene i fellesskap informere både Kommisjonen og 

EFTAs overvåkingsorgan.’ 

d) I artikkel 6 nr. 5 skal ordene ’artikkel 101 og 102 i TEUV’ forstås som 

’artikkel 53 og 54 i EØS-avtalen’, og ordene ’Unionens konkurransereg-

ler’ skal forstås som ’EØS-avtalens konkurranseregler’. 

e) I artikkel 6 nr. 7 skal ordene ’eller EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter 

ordet ’Kommisjonen’. 

f) Dataene som EFTA-statene innrapporterer, skal også føres i det sentrale 

registeret nevnt i artikkel 7 nr. 4. 

g) I artikkel 7 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’EFTAs overvåkingsorgan skal foreta beregningene nevnt i første ledd for 

produsenter etablert i EFTA-statene og underrette hver produsent etablert 

i EFTA-statene i samsvar med annet ledd.’ 

h) Uten at protokoll 1 til EØS-avtalen berøres, skal ordene ’eller, der det er 

relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’ i 

artikkel 7 nr. 5 og artikkel 10 nr. 3, 4, 5 og 6. 

i) I artikkel 8 nr. 1 skal nye ledd lyde: 

’Dersom produsenten eller lederen av sammenslutningen er etablert i en 

EFTA-stat, skal EFTAs overvåkingsorgan ilegge overtredelsesgebyret. 

Overtredelsesgebyrene skal fordeles forholdsmessig mellom Kommisjo-

nen og EFTAs overvåkingsorgan, i samsvar med andelen registreringer 

av nye personbiler eller nye lette nyttekjøretøyer i henholdsvis EU eller 



 

EFTA-statene sett i forhold til det samlede antallet nye personbiler eller 

nye lette nyttekjøretøyer registrert innen EØS.’ 

j) I artikkel 8 nr. 3 skal nye ledd lyde: 

’Kommisjonen skal bruke sin fastsatte metode for innkreving av overtre-

delsesgebyrer nevnt i nr. 1, også med hensyn til registreringer i EFTA-

stater av produsenter etablert i EU. 

EFTAs overvåkingsorgan skal fastsette metoden for innkreving av over-

tredelsesgebyrer nevnt i nr. 1. Denne metoden skal baseres på Kommisjo-

nens metode.’ 

k) I artikkel 8 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’Når det gjelder EFTA-statene, skal EFTA-statene fastsette fordelingen 

av overtredelsesgebyrene.’ 

l) I artikkel 9 nr. 1 skal følgende tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’: ’og 

EFTAs overvåkingsorgan, med hensyn til produsenter etablert i EFTA-

statene,’. 

m) Uten at protokoll 1 til EØS-avtalen berøres, skal ordene ’eller, for en pro-

dusent etablert i EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan,’ tilføyes etter 

ordet ’Kommisjonen’ i artikkel 10 nr. 2 og 4 annet ledd. 

n) I artikkel 11 nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

’Leverandører eller produsenter etablert i EFTA-statene skal sende søk-

nader i henhold til denne artikkel til Kommisjonen. Kommisjonen skal gi 

slike søknader samme prioritet som andre søknader i henhold til denne 

artikkel.’ 

o) I artikkel 11 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’Kommisjonsbeslutninger om godkjenning av innovative teknologier i 

henhold til denne artikkel får generell anvendelse og skal innlemmes i 

EØS-avtalen.’ 

p) Denne forordning får ikke anvendelse for Liechtenstein.” 

2. Teksten i nr. 21ae (forordning (EF) nr. 443/2009) og 21ay (forordning (EU) 

nr. 510/2011) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/631 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres 

i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 



 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. oktober 2020 eller dagen etter at EØS-komiteen 

har mottatt alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1(), alt etter hva 

som inntreffer sist. 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. oktober 2020. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 


