
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 221/2021 

av 9. juli 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 gjennomføringsforordning (EU) 2021/447 av 12. mars 

2021 om fastsettelse av reviderte utslippsstandarder for vederlagsfri tilde-

ling av utslippskvoter for perioden fra 2021 til 2025 i samsvar med artikkel 

10a nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(1) skal innlem-

mes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/355 av 25. februar 2021 om nasjonale 

gjennomføringstiltak for vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for klima-

gasser i en overgangsperiode i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i europapar-

laments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(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. 21alm (delegert kommisjonsbeslutning 

(EU) 2019/708), skal nye numre lyde: 

”21aln. 32021 D 0355: Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/355 av 25. februar 

2021 om nasjonale gjennomføringstiltak for vederlagsfri tildeling av ut-

slippskvoter for klimagasser i en overgangsperiode i samsvar med artik-

kel 11 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 68 

av 26.2.2021, s. 221). 

21alo. 32021 R 0447: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/447 av 12. mars 2021 om fastsettelse av reviderte utslippsstandar-

der for vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for perioden fra 2021 til 

2025 i samsvar med artikkel 10a nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2003/87/EF (EUT L 87 av 15.3.2021, s. 29).” 

  

(1)  EUT L 87 av 15.3.2021, s. 29. 
(2)  EUT L 68 av 26.2.2021, s. 221. 



 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2021/447 og beslutning (EU) 

2021/355 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den eu-

ropeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 10. juli 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 9. juli 2021. 

For EØS-komiteen 

Rolf Einar Fife 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


