
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 124/2021 

av 19. mars 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern) 

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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2212 av 20. desem-

ber 2019 om et forsøksprosjekt for å gjennomføre visse bestemmelser om 

forvaltningssamarbeid fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for 

håndheving av forbrukervernlovgivning ved hjelp av informasjonssyste-

met for det indre marked(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2213 av 20. desem-

ber 2019 om fastsettelse av praktiske og driftsmessige ordninger for hvor-

dan den elektroniske databasen opprettet i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/2394 skal fungere med hensyn til visse typer 

kommunikasjon i henhold til nevnte forordning(2) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg XIX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIX, etter nr. 7fa (kommisjonsvedtak 2007/76/EF), skal 

nye numre lyde: 

”7fb. 32019 D 2212: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/2212 av 20. desember 2019 om et forsøksprosjekt for å gjennomføre 

visse bestemmelser om forvaltningssamarbeid fastsatt i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myn-

digheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning ved hjelp 

av informasjonssystemet for det indre marked (EUT L 332 av 23.12.2019, 

s. 159). 

7fc. 32019 D 2213: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/2213 av 20. desember 2019 om fastsettelse av praktiske og 

  

(1)  EUT L 332 av 23.12.2019, s. 159. 

(2)  EUT L 332 av 23.12.2019, s. 163. 



 

driftsmessige ordninger for hvordan den elektroniske databasen opprettet 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 skal 

fungere med hensyn til visse typer kommunikasjon i henhold til nevnte 

forordning (EUT L 332 av 23.12.2019, s. 163).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2212 og (EU) 2019/2213 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 20. mars 2021, forutsatt at alle meddelelser etter 

EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens 

beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019(3) trer i kraft, alt etter hva som inntref-

fer sist. 

Artikkel 4 

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

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 19. mars 2021. 

For EØS-komiteen 

Clara Ganslandt 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(3) Ennå ikke kunngjort. 


