
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 156/2021 

av 23. april 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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1741 av 23. 

september 2019 om fastsettelse av format og hyppighet for data som 

medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig i forbindelse med rapportering i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 om 

opprettelse av et europeisk register over utslipp og transport av 

forurensende stoffer og om endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 

96/61/EF(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. 1ha (kommisjonsbeslutning 2010/205/EU), 

tilføyes følgende: 

”1hb. 32019 D 1741: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/1741 av 23. september 2019 om fastsettelse av format og hyppighet 

for data som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig i forbindelse med 

rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

166/2006 om opprettelse av et europeisk register over utslipp og transport 

av forurensende stoffer og om endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 

96/61/EF (EUT L 267 av 21.10.2019, s. 3). 

Beslutningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med 

følgende tilpasning: 

I artikkel 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’rapporteringsåret 

2019’ forstås som ’rapporteringsåret 2020’.” 

  

(1)  EUT L 267 av 21.10.2019, s. 3. 



 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1741 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. april 2021, forutsatt at alle meddelelser etter 

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

Artikkel 4 

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

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. april 2021. 

For EØS-komiteen 

Clara Ganslandt 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


