
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 355/2021 

av 10. desember 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) 2021/973 av 1. juni 2021 

om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregningen av gjennomsnitt-

lige spesifikke CO2-utslipp og mål for spesifikke utslipp for produsenter av 

personbiler og lette nyttekjøretøyer for kalenderåret 2019 og for personbil-

produsenten Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG og Volkswagen-sammenslutningen 

for kalenderårene 2014–2018 i henhold til europaparlaments- og rådsforord-

ning (EU) 2019/631(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 168/2020 av 23. oktober 2020 

får Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/973 ikke anven-

delse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

slutning (EU) 2020/1806), skal nytt nummer lyde: 

”21azj. 32021 D 0973: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/973 

av 1. juni 2021 om bekreftelse eller endring av den foreløpige bereg-

ningen av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og mål for spesifikke 

utslipp for produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøyer for kalen-

deråret 2019 og for personbilprodusenten Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG og 

Volkswagen-sammenslutningen for kalenderårene 2014–2018 i henhold 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 (EUT L 215 av 

17.6.2021, s. 1).” 

  

(1)  EUT L 215 av 17.6.2021, s. 1. 



 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/973 på islandsk og norsk, som 

skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyl-

dighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 11. desember 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 10. desember 2021. 

For EØS-komiteen 

Rolf Einar Fife 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


