
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 312/2022 

av 9. desember 2022 

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) 2021/2049 av 24. novem-

ber 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet cypermetrin som et 

stoff som bør erstattes, i samsvar med europaparlaments- og rådsforord-

ning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring 

av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 

540/2011(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2068 av 25. novem-

ber 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene ben-

fluralin, dimoksystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, me-

tiram, oksamyl og pyraklostrobin(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2081 av 26. novem-

ber 2021 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet indoksakarb, 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 

om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjen-

nomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(3) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/4 av 4. januar 2022 

om godkjenning av det aktive stoffet Purpureocillium lilacinum stamme 

PL11 som et aktivt stoff med lav risiko, i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, 

og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 

540/2011(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/19 av 7. januar 2022 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet Purpureocillium lilacinum 

stamme 251 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget 

  

(1)  EUT L 420 av 25.11.2021, s. 6. 

(2)  EUT L 421 av 26.11.2021, s. 25.  

(3)  EUT L 426 av 29.11.2021, s. 28.  

(4)  EUT L 1 av 5.1.2022, s. 5. 



 

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(5) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/43 av 13. januar 

2022 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet flumioksazin i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omset-

ning av plantevernmidler, og om endring av vedleggene til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og av gjennomføringsfor-

ordning (EU) 2015/408(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/159 av 4. februar 

2022 om godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 som et 

aktivt stoff med lav risiko, i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(7) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) 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. 13a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011) skal 

nye strekpunkter lyde: 

”– 32021 R 2049: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2049 av 24. november 2021 (EUT L 420 av 25.11.2021, s. 6), 

– 32021 R 2068: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2068 av 25. november 2021 (EUT L 421 av 26.11.2021, s. 25), 

– 32021 R 2081: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2081 av 26. november 2021 (EUT L 426 av 29.11.2021, s. 28), 

– 32022 R 0004: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/4 

av 4. januar 2022 (EUT L 1 av 5.1.2022, s. 5), 

– 32022 R 0019: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/19 av 7. januar 2022 (EUT L 5 av 10.1.2022, s. 9), 

– 32022 R 0043: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/43 av 13. januar 2022 (EUT L 9 av 14.1.2022, s. 7), 

  

(5)  EUT L 5 av 10.1.2022, s. 9.  

(6)  EUT L 9 av 14.1.2022, s. 7. 

(7)  EUT L 26 av 7.2.2022, s. 7. 



 

– 32022 R 0159: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/159 av 4. februar 2022 (EUT L 26 av 7.2.2022, s. 7).” 

2. I nr. 13zzzzt (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32022 R 0043: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/43 av 13. januar 2022 (EUT L 9 av 14.1.2022, s. 7).” 

3. Etter nr. 13zzzzzzzzzzzzf (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1451) skal nye numre lyde: 

”13zzzzzzzzzzzzg. 32021 R 2049: Kommisjonens gjennomføringsforord-

ning (EU) 2021/2049 av 24. november 2021 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet cypermetrin som et 

stoff som bør erstattes, i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kom-

misjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

(EUT L 420 av 25.11.2021, s. 6). 

13zzzzzzzzzzzzh. 32021 R 2081: Kommisjonens gjennomføringsforord-

ning (EU) 2021/2081 av 26. november 2021 om ikke å 

fornye godkjenningen av det aktive stoffet indoksakarb, 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, 

og om endring av Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 426 av 29.11.2021, 

s. 28). 

13zzzzzzzzzzzzi. 32022 R 0004: Kommisjonens gjennomføringsforord-

ning (EU) 2022/4 av 4. januar 2022 om godkjenning av 

det aktive stoffet Purpureocillium lilacinum stamme 

PL11 som et aktivt stoff med lav risiko, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 (EUT L 1 av 5.1.2022, s. 5). 

13zzzzzzzzzzzzj. 32022 R 0019: Kommisjonens gjennomføringsforord-

ning (EU) 2022/19 av 7. januar 2022 om fornyet god-

kjenning av det aktive stoffet Purpureocillium lilacinum 

stamme 251 i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plante-

vernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 

540/2011 (EUT L 5 av 10.1.2022, s. 9). 



 

13zzzzzzzzzzzzk. 32022 R 0043: Kommisjonens gjennomføringsforord-

ning (EU) 2022/43 av 13. januar 2022 om fornyet god-

kjenning av det aktive stoffet flumioksazin i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av vedleggene til Kommisjonens gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 540/2011 og av gjennomfø-

ringsforordning (EU) 2015/408 (EUT L 9 av 14.1.2022, 

s. 7). 

13zzzzzzzzzzzzl. 32022 R 0159: Kommisjonens gjennomføringsforord-

ning (EU) 2022/159 av 4. februar 2022 om godkjenning 

av Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 som et ak-

tivt stoff med lav risiko, i samsvar med europaparla-

ments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om 

omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kom-

misjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

(EUT L 26 av 7.2.2022, s. 7).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2021/2049, (EU) 2021/2068, (EU) 

2021/2081, (EU) 2022/4, (EU) 2022/19, (EU) 2022/43 og (EU) 2022/159 på is-

landsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 10. desember 2022, 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 9. desember 2022. 

For EØS-komiteen 

Kristján Andri Stefánsson 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


