
 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 74/2023 

av 17. mars 2023 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsom-

råde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2087 av 26. septem-

ber 2022 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregningen av 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og målene for spesifikke utslipp 

for produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøyer for kalenderåret 

2020, og om informasjon til produsentene om verdiene som skal brukes 

ved beregning av målene for spesifikke utslipp og unntaksmålene for ka-

lenderårene 2021–2024 i samsvar med europaparlaments- og rådsforord-

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

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

slutning (EU) 2022/716), skal nytt nummer lyde: 

”21azn. 32022 D 2087: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/2087 av 26. september 2022 om bekreftelse eller endring av den 

foreløpige beregningen av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og 

målene for spesifikke utslipp for produsenter av personbiler og lette nyt-

tekjøretøyer for kalenderåret 2020, og om informasjon til produsentene 

om verdiene som skal brukes ved beregning av målene for spesifikke 

utslipp og unntaksmålene for kalenderårene 2021–2024 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 (EUT L 280 av 

28.10.2022, s. 49).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2087 på islandsk og norsk, som 

vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyl-

dighet. 

  

(1)  EUT L 280 av 28.10.2022, s. 49. 



 

 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 18. mars 2023, 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 17. mars 2023. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


