
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 138/2021 

av 23. april 2021 

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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2020/2160 av 18. desember 2020 om endring 

av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

1907/2006 med hensyn til stoffgruppen 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, 

etoksylert (som omfatter veldefinerte stoffer og stoffer med ukjent eller 

variabel sammensetning, sammensatte reaksjonsprodukter eller biologisk 

materiale, polymerer og homologer)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1771 av 26. 

november 2020 om godkjenning av reaksjonsmassen til pereddiksyre 

(PAA) og peroksyoktansyre (POOA) som eksisterende aktivt stoff til bruk 

i biocidprodukter av type 2, 3 og 4(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1765 av 25. 

november 2020 om ikke å godkjenne klorofen som eksisterende aktivt stoff 

til bruk i biocidprodukter av type 2(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 12zc (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32020 R 2160: Kommisjonsforordning (EU) 2020/2160 av 18. 

desember 2020 (EUT L 431 av 21.12.2020, s. 38).” 

2. Etter nr. 12zzzzzzp (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1086) skal nye numre lyde: 

  

(1)  EUT L 431 av 21.12.2020, s. 38. 
(2)  EUT L 398 av 27.11.2020, s. 9. 
(3)  EUT L 397 av 26.11.2020, s. 24. 



 

”12zzzzzzq. 32020 R 1771: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1771 av 26. november 2020 om godkjenning av 

reaksjonsmassen til pereddiksyre (PAA) og peroksyoktansyre 

(POOA) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 

av type 2, 3 og 4 (EUT L 398 av 27.11.2020, s. 9). 

12zzzzzzr. 32020 D 1765: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2020/1765 av 25. november 2020 om ikke å godkjenne klorofen 

som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 

(EUT L 397 av 26.11.2020, s. 24).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2020/2160, gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1771 og gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1765 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 24. april 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 23. april 2021. 

For EØS-komiteen 

Clara Ganslandt 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


