
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 74/2021 

av 5. februar 2021 

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1603 av 18. juli 2019 om ut-

fylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til 

tiltak vedtatt av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart for over-

våking, rapportering og verifisering av luftfartsutslipp med henblikk på å 

gjennomføre et globalt markedsbasert tiltak(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX, etter nr. 21apl (Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) 2019/1842), skal nytt nummer lyde: 

”21apm. 32019 R 1603: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1603 av 18. 

juli 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF med hensyn til tiltak vedtatt av Den internasjonale organi-

sasjon for sivil luftfart for overvåking, rapportering og verifisering av 

luftfartsutslipp med henblikk på å gjennomføre et globalt markedsba-

sert tiltak (EUT L 250 av 30.9.2019, s. 10).”  

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/1603 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 6. februar 2021, forutsatt at alle meddelelser etter 

EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(). 

  

(1)  EUT L 250 av 30.9.2019, s. 10. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 



 

Artikkel 4 

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

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. februar 2021. 

For EØS-komiteen 

Clara Ganslandt 

Formann  



 

Felleserklæring fra avtalepartene 

i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 74/2021 av 5. februar 

2021 som innlemmer delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1603 i 

EØS-avtalen 

Avtalepartene er enige om at innlemmelsen i EØS-avtalen av delegert kommi-

sjonsforordning (EU) 2019/1603 om utfylling av europaparlaments- og rådsdi-

rektiv 2003/87/EF med hensyn til tiltak vedtatt av Den internasjonale 

organisasjon for sivil luftfart for overvåking, rapportering og verifisering av luft-

fartsutslipp med henblikk på å gjennomføre et globalt markedsbasert tiltak ikke 

berører virkeområdet for EØS-avtalen. 

 


