
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 341/2021 

av 10. desember 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1740 av 20. novem-

ber 2020 om fastsettelse av de bestemmelsene som er nødvendige for å gjen-

nomføre fornyelsesprosedyren for aktive stoffer som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om oppheving 

av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(1) skal inn-

lemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1740 opphever Kom-

misjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012(2), som er innlem-

met i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV skal teksten i nr. 13f (Kommisjonens gjen-

nomføringsforordning (EU) nr. 844/2012) lyde: 

”32020 R 1740: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1740 av 

20. november 2020 om fastsettelse av de bestemmelsene som er nødvendige for å 

gjennomføre fornyelsesprosedyren for aktive stoffer som fastsatt i europaparla-

ments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om oppheving av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 (EUT L 392 av 23.11.2020, s. 20).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2020/1740 på islandsk og norsk, som 

skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyl-

dighet. 

  

(1)  EUT L 392 av 23.11.2020, s. 20. 

(2)  EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26. 



 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 11. desember 2021, forutsatt at alle meddelelser etter 

EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens be-

slutning nr. 234/2021 av 24. september 2021(3) trer i kraft, alt etter hva som inn-

treffer sist. 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 10. desember 2021. 

For EØS-komiteen 

Rolf Einar Fife 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(3) Ennå ikke kunngjort. 


