
 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 187/2021 

av 30. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og vedlegg 

VIII (Etableringsrett) 

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) 2021/953 av 14. juni 2021 om en ramme for 

utstedelse, kontroll og godtakelse av interoperable covid-19-sertifikater for vaksinasjon, 

testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat) for å lette fri bevegelighet under 

covid-19-pandemien(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg V og VIII bør derfor endres – 

 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg V, etter nr. 9f (Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 

2018/1021), skal nytt nummer lyde: 

”10. 32021 R 0953: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953 av 14. juni 2021 

om en ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse av interoperable covid-19-

sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat) for å 

lette fri bevegelighet under covid-19-pandemien (EUT L 211 av 15.6.2021, s. 1).” 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg VIII, etter nr. 10, skal nytt nummer lyde: 

”11. 32021 R 0953: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953 av 14. juni 2021 

om en ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse av interoperable covid-19-

sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat) for å 

lette fri bevegelighet under covid-19-pandemien (EUT L 211 av 15.6.2021, s. 1).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2021/953 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 30. juni 2021 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-

avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), alt etter hva som inntreffer sist. 

 
(1)  EUT L 211 av 15.6.2021, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 



 

 

Artikkel 5 

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

unions tidende. 

 

Utferdiget i Brussel 30. juni 2021. 

For EØS-komiteen 

Clara Ganslandt 

Formann 

 

 


