
 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 111/2020 

av 14. juli 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på 

arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner) 

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) Rådsdirektiv (EU) 2018/131 av 23. januar 2018 om gjennomføring av av-

talen inngått av Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske union 

(ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) for å endre 

direktiv 2009/13/EF i samsvar med 2014-endringene av konvensjonen om 

sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006, som godkjent av Den internasjonale 

arbeidskonferanse 11. juni 2014(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XVIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XVIII gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 32j (rådsdirektiv 2009/13/EF) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 L 0131: Rådsdirektiv (EU) 2018/131 av 23. januar 2018 (EUT L 

22 av 26.1.2018, s. 28).” 

2. Etter nr. 32n (europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/54/EU) skal nytt num-

mer lyde: 

”32o. 32018 L 0131: Rådsdirektiv (EU) 2018/131 av 23. januar 2018 om 

gjennomføring av avtalen inngått av Sammenslutningen av skipsredere 

i Den europeiske union (ECSA) og Den europeiske transportarbeider-

føderasjon (ETF) for å endre direktiv 2009/13/EF i samsvar med 2014-

endringene av konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006, 

som godkjent av Den internasjonale arbeidskonferanse 11. juni 2014 

(EUT L 22 av 26.1.2018, s. 28).” 

  

(1)  EUT L 22 av 26.1.2018, s. 28. 



 

 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2018/131 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 15. juli 2020, 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, 14. juli 2020. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


