
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 353/2022 

av 9. desember 2022 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/256 av 16. desember 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved 

opprettelse av flerårig rullerende planlegging(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/257 av 16. desember 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å 

spesifisere antallet av og titlene på variablene for området arbeidskraft(2) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/258 av 16. desember 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å 

spesifisere antallet av og titlene på variablene for området inntekter og le-

vekår(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1432 av 14. juli 2020 om ut-

fylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spe-

sifisere antallet av og titlene på variablene for statistikkområdet bruk av 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi for referanseåret 2021(4) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1640 av 12. august 2020 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 gjen-

nom spesifisering av antallet av og titlene på variablene for ad hoc-emnet 

«jobbferdigheter» for 2022 og de åtteårlige variablene for «pensjon og ar-

beidsmarkedsdeltakelse» på området arbeidskraft(5) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/29 av 28. oktober 2021 om ut-

fylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved spe-

sifisering av antallet av og titlene på variablene på området inntekter og 
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levekår med hensyn til arbeidsmarked og boliger, overføring av fordeler 

og ulemper mellom generasjoner, boligproblemer og ad hoc-emnet for 

2023 om husholdningers energieffektivitet(6) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2181 av 16. desem-

ber 2019 om spesifisering av tekniske egenskaper med hensyn til aspekter 

som er felles for flere datasett, i henhold til europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) 2019/1700(7) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2240 av 16. desem-

ber 2019 om spesifisering av de tekniske aspektene ved datasettet, om fast-

settelse av de tekniske formatene for oversending av opplysninger og om 

spesifisering av de detaljerte ordningene for og innholdet i kvalitetsrappor-

tene om organiseringen av en utvalgsundersøkelse på området arbeidskraft 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700(8) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2241 av 16. desem-

ber 2019 om beskrivelse av variablene samt lengden på, kvalitetskravene 

for og detaljnivået for tidsseriene for oversending av månedlige arbeidsle-

dighetsdata i henhold til europaparlaments-og rådsforordning (EU) 

2019/1700(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2242 av 16. desem-

ber 2019 om spesifisering av de tekniske aspektene ved datasett, om fast-

settelse av de tekniske formatene og om spesifisering av de detaljerte 

ordningene for og innholdet i kvalitetsrapportene om organiseringen av en 

utvalgsundersøkelse på området inntekter og levekår i henhold til europa-

parlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700(10) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1013 av 20. juli 

2020 om spesifisering av de tekniske aspektene ved datasettet, om fastset-

telse av de tekniske formatene for oversending av opplysninger og om spe-

sifisering av de detaljerte ordningene for og innholdet i kvalitetsrapportene 

om organiseringen av en utvalgsundersøkelse på området bruk av informa-

sjons- og kommunikasjonsteknologi for referanseåret 2021 i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700(11) skal innlemmes 

i EØS-avtalen. 

12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1642 av 5. novem-

ber 2020 om spesifisering av de tekniske aspektene ved datasettet for ad 
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hoc-emnet «jobbferdigheter» for 2022 og de åtteårlige variablene for «pen-

sjon og arbeidsmarkedsdeltakelse» på området arbeidskraft i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700(12) skal innlemmes 

i EØS-avtalen. 

13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1721 av 17. novem-

ber 2020 om spesifisering av tekniske aspekter ved datasett i utvalgsunder-

søkelsen på området inntekter og levekår med hensyn til helse og 

livskvalitet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/1700(13) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

14) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2052 av 24. novem-

ber 2021 om spesifisering av tekniske aspekter ved datasett i utvalgsunder-

søkelsen på området inntekter og levekår med hensyn til arbeidsmarked og 

boliger, overføring av fordeler og ulemper mellom generasjoner, boligpro-

blemer og ad hoc-emnet for 2023 om husholdningers energieffektivitet i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700(14) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

15) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI, etter nr. 18q (europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2019/1700), tilføyes følgende: 

”18qa. 32019 R 2181: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2181 av 16. desember 2019 om spesifisering av tekniske egenska-

per med hensyn til aspekter som er felles for flere datasett, i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 (EUT L 330 av 

20.12.2019, s. 16). 

18qb. 32019 R 2240: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2240 av 16. desember 2019 om spesifisering av de tekniske aspek-

tene ved datasettet, om fastsettelse av de tekniske formatene for oversen-

ding av opplysninger og om spesifisering av de detaljerte ordningene for 

og innholdet i kvalitetsrapportene om organiseringen av en utvalgsunder-

søkelse på området arbeidskraft i henhold til europaparlaments- og råds-

forordning (EU) 2019/1700 (EUT L 336 av 30.12.2019, s. 59). 

18qc.  32019 R 2241: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2241 av 16. desember 2019 om beskrivelse av variablene samt leng-

den på, kvalitetskravene for og detaljnivået for tidsseriene for 
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oversending av månedlige arbeidsledighetsdata i henhold til europaparla-

ments-og rådsforordning (EU) 2019/1700 (EUT L 336 av 30.12.2019, s. 

125). 

18qd. 32019 R 2242: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2242 av 16. desember 2019 om spesifisering av de tekniske aspek-

tene ved datasett, om fastsettelse av de tekniske formatene og om spesi-

fisering av de detaljerte ordningene for og innholdet i kvalitetsrapportene 

om organiseringen av en utvalgsundersøkelse på området inntekter og le-

vekår i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 

(EUT L 336 av 30.12.2019, s. 133). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med 

følgende tilpasning: 

Island og Norge skal være fritatt for å framlegge dataene nevnt under va-

riabelidentifikator PL111B i vedlegg II. 

18qe. 32020 R 0256: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/256 av 16. 

desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2019/1700 ved opprettelse av flerårig rullerende planlegging (EUT 

L 54 av 26.2.2020, s. 1). 

18qf. 32020 R 0257: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/257 av 16. 

desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2019/1700 ved å spesifisere antallet av og titlene på variablene for 

området arbeidskraft (EUT L 54 av 26.2.2020, s. 9). 

18qg. 32020 R 0258: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/258 av 16. 

desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2019/1700 ved å spesifisere antallet av og titlene på variablene for 

området inntekter og levekår (EUT L 54 av 26.2.2020, s. 16). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med 

følgende tilpasning: 

Island og Norge skal være fritatt for å framlegge dataene nevnt under va-

riabelidentifikator PL111B i vedlegget. 

18qh. 32020 R 1432: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1432 av 14. 

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

2019/1700 ved å spesifisere antallet av og titlene på variablene for stati-

stikkområdet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for re-

feranseåret 2021 (EUT L 331 av 12.10.2020, s. 4). 

18qi. 32020 R 1013: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1013 av 20. juli 2020 om spesifisering av de tekniske aspektene ved 

datasettet, om fastsettelse av de tekniske formatene for oversending av 

opplysninger og om spesifisering av de detaljerte ordningene for og 



 

innholdet i kvalitetsrapportene om organiseringen av en utvalgsundersø-

kelse på området bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for 

referanseåret 2021 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2019/1700 (EUT L 237 av 22.7.2020, s. 1). 

18qj. 32020 R 1640: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1640 av 12. 

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

2019/1700 gjennom spesifisering av antallet av og titlene på variablene 

for ad hoc-emnet «jobbferdigheter» for 2022 og de åtteårlige variablene 

for «pensjon og arbeidsmarkedsdeltakelse» på området arbeidskraft 

(EUT L 370 av 6.11.2020, s. 1). 

18qk. 32020 R 1642: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1642 av 5. november 2020 om spesifisering av de tekniske aspek-

tene ved datasettet for ad hoc-emnet «jobbferdigheter» for 2022 og de 

åtteårlige variablene for «pensjon og arbeidsmarkedsdeltakelse» på om-

rådet arbeidskraft i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2019/1700 (EUT L 370 av 6.11.2020, s. 9). 

18ql. 32020 R 1721: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1721 av 17. november 2020 om spesifisering av tekniske aspekter 

ved datasett i utvalgsundersøkelsen på området inntekter og levekår med 

hensyn til helse og livskvalitet i henhold til europaparlaments- og råds-

forordning (EU) 2019/1700 (EUT L 386 av 18.11.2020, s. 9). 

18qm. 32022 R 0029: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/29 av 28. ok-

tober 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/1700 ved spesifisering av antallet av og titlene på variablene på om-

rådet inntekter og levekår med hensyn til arbeidsmarked og boliger, over-

føring av fordeler og ulemper mellom generasjoner, boligproblemer og 

ad hoc-emnet for 2023 om husholdningers energieffektivitet (EUT L 7 av 

12.1.2022, s. 1). 

18qn. 32021 R 2052: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2052 av 24. november 2021 om spesifisering av tekniske aspekter 

ved datasett i utvalgsundersøkelsen på området inntekter og levekår med 

hensyn til arbeidsmarked og boliger, overføring av fordeler og ulemper 

mellom generasjoner, boligproblemer og ad hoc-emnet for 2023 om hus-

holdningers energieffektivitet i henhold til europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) 2019/1700 (EUT L 420 av 25.11.2021, s. 23).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2020/256, (EU) 2020/257, (EU) 2020/258, 

(EU) 2020/1432, (EU) 2020/1640 og (EU) 2022/29 og gjennomføringsforord-

ning (EU) 2019/2181, (EU) 2019/2240, (EU) 2019/2241, (EU) 2019/2242, (EU) 

2020/1013, (EU) 2020/1642, (EU) 2020/1721 og (EU) 2021/2052 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 10. desember 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 9. desember 2022. 

For EØS-komiteen 

Kristján Andri Stefánsson 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


