
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 185/2021 

av 11. juni 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) 2020/1222 av 24. august 

2020 om godkjenning av effektivt utvendig lys med lysemitterende dioder 

som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøre-

tøyer med forbrenningsmotor ved NEDC-vilkår i samsvar med europapar-

laments- og rådsforordning (EU) 2019/631(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1232 av 27. august 

2020 om godkjenning av den effektive generatorfunksjonen som benyttes 

i 12-volts motorgeneratorer til bruk i personbiler og lette nyttekjøretøyer, 

herunder visse hybridelektriske kjøretøyer og kjøretøyer som kan drives 

med alternative drivstoffer, som en innovativ teknologi i samsvar med eu-

ropaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX, etter nr. 21azfa (Kommisjonens gjennomføringsbe-

slutning (EU) 2019/1713), skal nye numre lyde: 

”21azg. 32020 D 1222: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2020/1222 av 24. august 2020 om godkjenning av effektivt utvendig 

lys med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redu-

sere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor ved 

NEDC-vilkår i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2019/631 (EUT L 279 av 27.8.2020, s. 5). 

 21azh. 32020 D 1232: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2020/1232 av 27. august 2020 om godkjenning av den effektive 

  

(1)  EUT L 279 av 27.8.2020, s. 5. 

(2)  EUT L 280 av 28.8.2020, s. 18. 



 

generatorfunksjonen som benyttes i 12-volts motorgeneratorer til bruk 

i personbiler og lette nyttekjøretøyer, herunder visse hybridelektriske 

kjøretøyer og kjøretøyer som kan drives med alternative drivstoffer, 

som en innovativ teknologi i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EU) 2019/631 (EUT L 280 av 28.8.2020, s. 18).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1222 og (EU) 2020/1232 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 12. juni 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 11. juni 2021. 

For EØS-komiteen 

Clara Ganslandt 
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() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


