
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 246/2021 

av 24. september 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, 

audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester) 

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) 2018/644 av 18. april 2018 om 

pakkeleveringstjenester over landegrensene(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1263 av 20. septem-

ber 2018 om utarbeiding av skjemaene som skal brukes av pakkeleverings-

virksomheter til å gi opplysninger i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/644(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI, etter nr. 5da (kommisjonsbeslutning 2010/C 

217/07), tilføyes følgende: 

”5db. 32018 R 0644: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/644 av 

18. april 2018 om pakkeleveringstjenester over landegrensene (EUT L 112 

av 2.5.2018, s. 19). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med føl-

gende tilpasning: 

Henvisninger til unionsretten skal forstås som henvisninger til EØS-

avtalen. 

5dc. 32018 R 1263: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1263 av 20. september 2018 om utarbeiding av skjemaene som skal 

brukes av pakkeleveringsvirksomheter til å gi opplysninger i henhold til 

  

(1)  EUT L 112 av 2.5.2018, s. 19. 

(2)  EUT L 238 av 21.9.2018, s. 65. 



 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/644 (EUT L 238 av 

21.9.2018, s. 65).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/644 og gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1263 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 25. september 2021, forutsatt at alle meddelelser 

etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-

komiteens beslutning nr. 136/2020 av 25. september 2020(3) trer i kraft, alt etter 

hva som inntreffer sist. 

Artikkel 4 

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

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 24. september 2021. 

For EØS-komiteen 

Rolf Einar Fife 

Formann 

 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

(3) Ennå ikke kunngjort. 


