
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 380/2021 

av 10. desember 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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1894 av 28. oktober 

2021 om fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Armenia med sertifikater utstedt i samsvar med europaparla-

ments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme retten til fri bevege-

lighet i Unionen(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1895 av 28. oktober 

2021 om fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland med sertifikater utstedt 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å 

fremme retten til fri bevegelighet i Unionen(2) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg V, etter nr. 10n (Kommisjonens gjennomføringsbeslut-

ning (EU) 2021/1482), skal nye numre lyde: 

”10o. 32021 D 1894: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1894 

av 28. oktober 2021 om fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-serti-

fikater utstedt av Republikken Armenia med sertifikater utstedt i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme 

retten til fri bevegelighet i Unionen (EUT L 384 av 29.10.2021, s. 109). 

10p. 32021 D 1895: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1895 

av 28. oktober 2021 om fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-serti-

fikater utstedt av Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland med 

sertifikater utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

  

(1)  EUT L 384 av 29.10.2021, s. 109. 

(2)  EUT L 384 av 29.10.2021, s. 112. 



 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i Unionen (EUT L 

384 av 29.10.2021, s. 112).” 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg VIII, etter nr. 11n (Kommisjonens gjennomføringsbeslut-

ning (EU) 2021/1482), skal nye numre lyde: 

”11o. 32021 D 1894: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1894 

av 28. oktober 2021 om fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-serti-

fikater utstedt av Republikken Armenia med sertifikater utstedt i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme 

retten til fri bevegelighet i Unionen (EUT L 384 av 29.10.2021, s. 109). 

11p. 32021 D 1895: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1895 

av 28. oktober 2021 om fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-serti-

fikater utstedt av Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland med 

sertifikater utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i Unionen (EUT L 

384 av 29.10.2021, s. 112).” 

Artikkel 3 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1894 og (EU) 2021/1895 på is-

landsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 11. desember 2021, forutsatt at alle meddelelser etter 

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

Artikkel 5 

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. 


