
Nr. 48/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.7.2020 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 10/2019 

av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/555 av 9. april 2018 om et samordnet flerårig 

kontrollprogram i Unionen for 2019, 2020 og 2021 for å sikre overholdelse av øvre grenseverdier 

for rester av pesticider og for å vurdere forbrukernes eksponering for pesticidrester i og på 

næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2018/555 opphever med virkning fra 1. september 2019 Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/660(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som 

følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 1. september 2019. 

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om næringsmidler. Som nevnt i innledningen til EØS-

avtalens vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om næringsmidler ikke anvendelse for 

Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske 

edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne 

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII gjøres følgende endringer: 

1. Etter nr. 149 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1648) tilføyes følgende: 

”150. 32018 R 0555: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/555 av 9. april 2018 om 

et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2019, 2020 og 2021 for å sikre 

overholdelse av øvre grenseverdier for rester av pesticider og for å vurdere forbrukernes 

eksponering for pesticidrester i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse 

(EUT L 92 av 10.4.2018, s. 6). 

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

I vedlegg II i tabellen i nr. 5 tilføyes følgende: 

IS 12  

NO 12 ” 

2. Teksten i nr. 129 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/660) oppheves med virkning 

fra 1. september 2019.  

  

(1) EUT L 92 av 10.4.2018, s. 6. 

(2) EUT L 94 av 7.4.2017, s. 12. 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/555 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 9. februar 2019, 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, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


