
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 223/2021 

av 9. juli 2021 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 

heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte dele-

gert kommisjonsforordning (EU) 2020/1044 av 8. mai 2020 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1999 med hensyn til 

verdier for potensial for global oppvarming og retningslinjene for forteg-

nelser og med hensyn til Unionens fortegnelsessystem samt om oppheving 

av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2014(1). 

2) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte Kom-

misjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1208 av 7. august 2020 

om struktur, format og framgangsmåte for framlegging og gjennomgåelse 

av innrapporterte opplysninger fra medlemsstatene i henhold til europapar-

laments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/1999 og om oppheving av Kom-

misjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 749/2014(2). 

3) Gjennomføringsforordning (EU) 2020/1208 opphever Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 749/2014(3), som er innlemmet i EØS-

avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

4) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet 

samarbeid mulig – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 3 nr. 8 bokstav a) gjøres følgende endringer: 

1. I tilpasning iv) i tredje strekpunkt (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/1999) skal ordene ”EØS-komiteens beslutning nr. 269/2019 av 25. ok-

tober 2019” erstattes med ordene “dette nummer”. 
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2. Etter tredje strekpunkt (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/1999) tilføyes følgende: 

”– 32020 R 1044: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1044 av 8. 

mai 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/1999 med hensyn til verdier for potensial for global oppvarming 

og retningslinjene for fortegnelser og med hensyn til Unionens forteg-

nelsessystem samt om oppheving av delegert kommisjonsforordning 

(EU) nr. 666/2014 (EUT L 230 av 17.7.2020, s. 1). 

Forordningen skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpas-

ning: 

Forordningens bestemmelser skal få anvendelse for EFTA-statene bare 

i den grad de gjelder gjennomføring av dette nummer.” 

3. Teksten i sjette strekpunkt (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 749/2014) skal lyde: 

”– 32020 R 1208: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1208 av 7. august 2020 om struktur, format og framgangsmåte for 

framlegging og gjennomgåelse av innrapporterte opplysninger fra med-

lemsstatene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

2018/1999 og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforord-

ning (EU) nr. 749/2014 (EUT L 278 av 26.8.2020, s. 1). 

Forordningens bestemmelser som skal få anvendelse, er oppført neden-

for og skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: 

i) Bare følgende bestemmelser i forordningen får anvendelse: artik-

kel 1–3, 7–10, 12–15, 17–24 og 26–40 og vedlegg VI–VIII, X–XX 

og XXII–XXV. 

ii) Bestemmelsene oppført i punkt i) skal få anvendelse for EFTA-

statene bare i den grad de gjelder gjennomføring av dette num-

mer.” 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft 10. juli 2021, forutsatt at alle meddelelser etter 

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

Artikkel 3 

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

europeiske unions tidende. 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 



 

Utferdiget i Brussel 9. juli 2021. 

For EØS-komiteen 

Rolf Einar Fife 
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