EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 318/2021
av 29. oktober 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)

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/851 av 30. mai 2018 om endring av direktiv
2008/98/EF om avfall(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2)

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1004 av 7. juni 2019 om fastsettelse
av regler for beregning, verifisering og rapportering av data om avfall i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF og om oppheving av Kommisjonens
gjennomføringsbeslutning C(2012) 2384(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.

3)

EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer:
1. I nr. 32ff (europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF) tilføyes følgende:
”–

32018 L 0851: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/851 av 30. mai 2018
(EUT L 150 av 14.6.2018, s. 109).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
Artikkel 9 nr. 4, 5, 7 og 8 og artikkel 37 nr. 3 får ikke anvendelse for Liechtenstein.”
2. Etter nr. 32ffe (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/727/EU) tilføyes følgende:
”32fff. 32019 D 1004: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1004 av 7. juni
2019 om fastsettelse av bestemmelser for beregning, verifisering og rapportering av
data om avfall i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF og om
oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2012) 2384 (EUT L 163
av 20.6.2019, s. 66).
Beslutningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende
tilpasning:
(1)

(2 )

EUT L 150 av 14.6.2018, s. 109.
EUT L 163 av 20.6.2019, s. 66.

For formålene med artikkel 3 og vedlegg I skal Liechtenstein bruke en tilsvarende
metode for å beregne vekten av materialgjenvunnet kommunalt avfall.”
Artikkel 2
Teksten til direktiv (EU) 2018/851 og gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1004 på islandsk
og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis
gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 30. oktober 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 29. oktober 2021.
For EØS-komiteen
Rolf Einar Fife
Formann

() Forfatningsrettslige krav angitt.

