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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 267/2022 

av 23. september 2022 

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) 2021/392 av 4. mars 2021 om overvåking og 

rapportering av data om CO2-utslipp fra personbiler og lette nyttekjøretøyer i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 og om oppheving av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1014/2010, (EU) nr. 293/2012, (EU) 2017/1152 og (EU) 

2017/1153(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2021/392 opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010(2) 

og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012(3), som er innlemmet i EØS-

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

3) Gjennomføringsforordning (EU) 2021/392 opphever, med virkning fra 1. januar 2025, Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152(4) og (EU) 2017/1153(5), som er innlemmet i 

EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 1. januar 2025. 

4) I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 168/2020 av 23. oktober 2020(6) får Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/392 ikke anvendelse for Liechtenstein. 

5) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer: 

1.  Etter nr. 21azkd (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/941) tilføyes følgende: 

”21azl. 32021 R 0392: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/392 av 4. mars 2021 

om overvåking og rapportering av data om CO2-utslipp fra personbiler og lette 

nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 og om 

oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1014/2010, (EU)  

nr. 293/2012, (EU) 2017/1152 og (EU) 2017/1153 (EUT L 77 av 5.3.2021, s. 8). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasninger: 

a) I artikkel 4 nr. 1 skal ordene ’og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til produsenter 

og sammenslutninger av produsenter etablert i EFTA-statene’ tilføyes etter ordet 

’Kommisjonen’.  

  

(1)  EUT L 77 av 5.3.2021, s. 8. 

(2)  EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15. 

(3)  EUT L 98 av 4.4.2012, s. 1. 

(4)  EUT L 175 av 7.7.2017, s. 644. 

(5)  EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679. 

(6) Ennå ikke kunngjort. 
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b) I artikkel 5 første ledd skal ordene ’eller EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til 

produsenter etablert i EFTA-statene’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’.  

c) I artikkel 6 nr. 3 og 5 skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ 

tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’. 

d) I artikkel 6 nr. 4 skal ordene ’, EFTAs overvåkingsorgan, der det er relevant,’ tilføyes 

etter ordet ’Kommisjonen’.  

e) I artikkel 9 nr. 3 og artikkel 12, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet ’2022’ forstås 

som ’2023’. 

f) I artikkel 9 nr. 3 og artikkel 12 skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs 

overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’.” 

2. Teksten i nr. 21aec (kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010) og 21aya (Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 293/2012) oppheves. 

3. Teksten i nr. 21aey (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152) og 21aez (Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153) oppheves med virkning fra 1. januar 2025. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2021/392 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2022, 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 23. september 2022. 

For EØS-komiteen 

Kristján Andri Stefánsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


