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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 57/2002 
 

av 31. mai 2002 
 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 
arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn) 

 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt “avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg XVIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 39/2002 av 

19. april 2002(1). 
 
2) Kommisjonsmelding (COM(2000) 466 endelig, rettet ved COM(2000) 466 

endelig/2), om retningslinjer for vurderingen av kjemiske, fysiske og biologiske 
agenser og industrielle prosesser som anses som farlige for sikkerheten eller helsen 
til gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer 
(rådsdirektiv 92/85/EØF), skal innlemmes i avtalen – 

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg XVIII etter nr. 16j (kommisjonsdirektiv 2000/39/EF) skal ny overskrift 
og nytt nr. 16k lyde: 
 
“RETTSAKTER SOM AVTALEPARTENE SKAL TA I BETRAKTNING 
 
16k. 52000 DC 0466: Kommisjonsmelding (COM(2000) 466 endelig, rettet ved 

COM(2000) 466 endelig/2), om retningslinjer for vurderingen av kjemiske, fysiske 
og biologiske agenser og industrielle prosesser som anses som farlige for sikkerheten 
eller helsen til gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som 
ammer (rådsdirektiv 92/85/EØF).” 

 

                                                                 
(1) EFT L 154 av 13.6.2002, s. 25, og EØS-tillegget til EFT nr. 29 av 13.6.2002, s. 19. 
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Artikkel 2 
 
Teksten til melding (COM(2000) 466 endelig, rettet ved COM(2000) 466 endelig/2), på 
islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende, skal gis gyldighet. 
 

Artikkel 3 
 
Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2002, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 

 
Artikkel 4 

 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 31. mai 2002. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
         P. Westerlund 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
      P.K. Mannes        M. Brinkmann 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.  
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