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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 254/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 

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) nr. 669/2014 av 18. juni 2014 om godkjenning
av kalsium-D-pantotenat og D-pantenol som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter(1), skal
innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 754/2014 av 11. juli 2014 om avslag på
godkjenning av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) og Pediococcus pentosaceus (NCIMB
30044) som tilsetningsstoffer i fôrvarer(2), skal innlemmes i EØS-avtalen.

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om fôrvarer. Som nevnt under sektorvis tilpasning i
EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om fôrvarer 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 I bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II etter nr. 106 (kommisjonsforordning (EU) nr. 305/2014) skal nye  
nr. 107–108 lyde:

”107. 32014 R 0669: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 669/2014 av 18. juni 2014 
om godkjenning av kalsium-D-pantotenat og D-pantenol som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle 
dyrearter (EUT L 179 av 19.6.2014, s. 62).

108. 32014 R 0754: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 754/2014 av 11. juli 2014 om
avslag på godkjenning av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) og Pediococcus pentosaceus
(NCIMB 30044) som tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 205 av 12.7.2014, s. 10).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) nr. 669/2014 og (EU) nr. 754/2014 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*).

(1) EUT L 179 av 19.6.2014, s. 62.
(2) EUT L 205 av 12.7.2014, s. 10.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 255/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 

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 gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU av 18. mars 2014 om gjennomføring av et 
tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring av populasjoner av planteartene hvete, bygg, 
havre og mais i henhold til rådsdirektiv 66/402/EØF(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om plantesanitære forhold. Som nevnt under sektorvis 
tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om plantesanitære forhold 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.

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel III etter nr. 58 (kommisjonsdirektiv 2010/60/EU) skal nytt nr. 59 lyde:

”59. 32014 D 0150: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU av 18. mars 2014 om 
gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med visse unntak for markedsføring av populasjoner 
av planteartene hvete, bygg, havre og mais i henhold til rådsdirektiv 66/402/EØF (EUT L 82 av 
20.3.2014, s. 29).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 82 av 20.3.2014, s. 29.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 256/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og 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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes 
til vitenskapelige formål(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Direktiv 2010/63/EU opphever rådsdirektiv 86/609/EØF(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, og 
som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

3) EØS-avtalens vedlegg I og II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 9b (europaparlaments- og rådsforordning (EF)  
nr. 1069/2009) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32010 L 0063: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 (EUT L 276 av 
20.10.2010, s. 33).”

Artikkel 2

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII skal teksten i nr. 7 (rådsdirektiv 86/609/EØF) lyde:

”32010 L 0063: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr 
som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33).”

Artikkel 3

Teksten til direktiv 2010/63/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 13. desember, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 
nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning som innlemmer forordning (EF)  
nr. 1069/2009 i EØS-avtalen(3) trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33.
(2) EUT L 358 av 18.12.1986, s. 1.
(*) Forfatningsrettslige krav angitt.
(3) Ennå ikke offentliggjort.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 257/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og 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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 491/2014 av 5. mai 2014 om endring av vedlegg II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 
av ametoktradin, azoksystrobin, sykloksydim, cyflutrin, dinotefuran, fenbukonazol, fenvalerat, 
fludioksonil, fluopyram, flutriafol, fluksapyroksad, ammoniumglufosinat, imidakloprid, indoksakarb, 
MCPA, metoksyfenozid, pentiopyrad, spinetoram og trifloksystrobin i eller på visse produkter(1), skal 
innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 588/2014 av 2. juni 2014 om endring av vedlegg III og IV til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 
appelsinolje, Phlebiopsis gigantea, gibberellinsyre, Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901, 
Spodoptera littoralis nukleopolyhedrovirus, Spodoptera exigua nukleopolyhedrovirus, Bacillus 
firmus I-1582, S-abscisinsyre, L-askorbinsyre og Helicoverpa armigera nukleopolyhedrovirus i eller 
på visse produkter(2), skal innlemmes i EØS-avtalen.

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2014 av 3. juni 2014 om endring av vedlegg II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 
av etoksysulfuron, metsulfuron-metyl, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron og 
tifensulfuron-metyl i eller på visse produkter(3), skal innlemmes i EØS-avtalen.

4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 703/2014 av 19. juni 2014 om endring av vedlegg II, III og V til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 
acibenzolar-S-metyl, etoksykin, flusilazol, isoksaflutol, molinat, propoksykarbason, pyraflufen-etyl, 
kinoklamin og warfarin i eller på visse produkter(4), skal innlemmes i EØS-avtalen.

5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 737/2014 av 24. juni 2014 om endring av vedlegg II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 
av 2-fenylfenol, klormekvat, cyflufenamid, cyflutrin, dikamba, fluopikolid, flutriafol, fosetyl, 
indoksakarb, isoprotiolan, mandipropamid, metaldehyd, metkonazol, fosmet, pikloram, propyzamid, 
pyriproksyfen, saflufenacil, spinosad og trifloksystrobin i eller på visse produkter(5), skal innlemmes 
i EØS-avtalen.

6) Denne beslutning vedrører bestemmelser om fôrvarer og næringsmidler. Som nevnt under sektorvis 
tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I og i innledningen til EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII får 
bestemmelser om fôrvarer og 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.

7) EØS-avtalens vedlegg I og II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II nr. 40 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005) skal 
nye strekpunkt lyde:

(1) EUT L 146 av 16.5.2014, s. 1.
(2) EUT L 164 av 3.6.2014, s. 16.
(3) EUT L 171 av 11.6.2014, s. 1.
(4) EUT L 186 av 26.6.2014, s. 1.
(5) EUT L 202 av 10.7.2014, s. 1.
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”– 32014 R 0491: Kommisjonsforordning (EU) nr. 491/2014 av 5. mai 2014 (EUT L 146 av 16.5.2014, 
s. 1),

– 32014 R 0588: Kommisjonsforordning (EU) nr. 588/2014 av 2. juni 2014 (EUT L 164 av 3.6.2014, 
s. 16),

– 32014 R 0617: Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2014 av 3. juni 2014 (EUT L 171 av 11.6.2014, 
s. 1),

– 32014 R 0703: Kommisjonsforordning (EU) nr. 703/2014 av 19. juni 2014 (EUT L 186 av 26.6.2014, 
s. 1),

– 32014 R 0737: Kommisjonsforordning (EU) nr. 737/2014 av 24. juni 2014 (EUT L 202 av 10.7.2014, 
s. 1).”

Artikkel 2

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zzy (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005) 
skal nye strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0491: Kommisjonsforordning (EU) nr. 491/2014 av 5. mai 2014 (EUT L 146 av 16.5.2014, 
s. 1),

– 32014 R 0588: Kommisjonsforordning (EU) nr. 588/2014 av 2. juni 2014 (EUT L 164 av 3.6.2014, 
s. 16),

– 32014 R 0617: Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2014 av 3. juni 2014 (EUT L 171 av 11.6.2014, 
s. 1),

– 32014 R 0703: Kommisjonsforordning (EU) nr. 703/2014 av 19. juni 2014 (EUT L 186 av 26.6.2014, 
s. 1),

– 32014 R 0737: Kommisjonsforordning (EU) nr. 737/2014 av 24. juni 2014 (EUT L 202 av 10.7.2014, 
s. 1).”

Artikkel 3

Teksten til forordning (EU) nr. 491/2014, (EU) nr. 588/2014, (EU) nr. 617/2014, (EU) nr. 703/2014 og 
(EU) nr. 737/2014 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*).

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 258/2014

av 12. desember 2014

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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 579/2014 av 28. mai 2014 om unntak fra visse bestemmelser i 
vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 med hensyn til sjøtransport av 
flytende oljer og fettstoffer(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Forordning (EU) nr. 579/2014 opphever kommisjonsdirektiv 96/3/EF(2), som er innlemmet i EØS-
avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

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 skal teksten i nr. 54j (kommisjonsdirektiv 96/3/EF) lyde:

”32014 R 0579: Kommisjonsforordning (EU) nr. 579/2014 av 28. mai 2014 om unntak fra visse 
bestemmelser i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 med hensyn til 
sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer (EUT L 160 av 29.5.2014, s. 14).”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 579/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 160 av 29.5.2014, s. 14.
(2) EFT L 21 av 27.1.1996, s. 42.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 259/2014

av 12. desember 2014

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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2014 av 16. mai 2014 om endring av forordning (EF) nr. 401/2006 
med hensyn til metoder for prøvetaking av store partier, krydder og kosttilskudd, ytelseskriterier for 
T-2-toksin, HT-2-toksin og citrinin samt screeninganalysemetoder(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) 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.

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzl (kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006) skal nytt 
strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0519: Kommisjonsforordning (EU) nr. 519/2014 av 16. mai 2014 (EUT L 147 av 17.5.2014, 
s. 29).”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 519/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 147 av 17.5.2014, s. 29.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 260/2014

av 12. desember 2014

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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 264/2014 av 14. mars 2014 om endring av vedlegg II til europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av polyvinyl pyrrolidon-
vinylacetatkopolymer i kosttilskudd i fast form, og om endring av vedlegget til kommisjonsforordning 
(EU) nr. 231/2012 med hensyn til dette tilsetningsstoffets spesifikasjoner(1), skal innlemmes i EØS-
avtalen.

2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 497/2014 av 14. mai 2014 om endring av vedlegg II til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning 
(EU) nr. 231/2012 med hensyn til bruk av advantam som søtstoff(2), skal innlemmes i EØS-avtalen.

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 505/2014 av 15. mai 2014 om endring av vedlegg II til europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av karamellfarger (E 150a-d) 
i øl og maltdrikker(3), skal innlemmes i EØS-avtalen.

4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 506/2014 av 15. mai 2014 om endring av vedlegg II til europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU)  
nr. 231/2012 med hensyn til bruk av etyllauroylarginat som konserveringsmiddel i visse varme-
behandlede kjøttprodukter(4), skal innlemmes i EØS-avtalen,

5) 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.

6) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzr (europaparlaments- og rådsforordning (EF)  
nr. 1333/2008) skal nye strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0264: Kommisjonsforordning (EU) nr. 264/2014 av 14. mars 2014 (EUT L 76 av 15.3.2014, 
s. 22),

– 32014 R 0497: Kommisjonsforordning (EU) nr. 497/2014 av 14. mai 2014 (EUT L 143 av 15.5.2014, 
s. 6),

– 32014 R 0505: Kommisjonsforordning (EU) nr. 505/2014 av 15. mai 2014 (EUT L 145 av 16.5.2014, 
s. 32),

– 32014 R 0506: Kommisjonsforordning (EU) nr. 506/2014 av 15. mai 2014 (EUT L 145 av 16.5.2014, 
s. 35).”

(1) EUT L 76 av 15.3.2014, s. 22.
(2) EUT L 143 av 15.5.2014, s. 6.
(3) EUT L 145 av 16.5.2014, s. 32.
(4) EUT L 145 av 16.5.2014, s. 35.
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Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 264/2014, (EU) nr. 497/2014, (EU) nr. 505/2014 og (EU) nr. 506/2014 
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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 261/2014

av 12. desember 2014

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) nr. 200/2014 av 3. mars 2014 om endring av 
vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering 
med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet 
triptorelinacetat(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 201/2014 av 3. mars 2014 om endring av 
vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering 
med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet 
tildipirosin(2), skal innlemmes i EØS-avtalen.

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 13 (kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010) skal nye 
strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0200: Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2014 av 3. mars 2014 (EUT L 62 av 4.3.2014, 
s. 8),

– 32014 R 0201: Kommisjonsforordning (EU) nr. 201/2014 av 3. mars 2014 (EUT L 62 av 4.3.2014, 
s. 10).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) nr. 200/2014 og (EU) nr. 201/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 62 av 4.3.2014, s. 8.
(2) EUT L 62 av 4.3.2014, s. 10.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 262/2014

av 12. desember 2014

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) nr. 418/2014 av 24. april 2014 om endring av 
vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering 
med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet 
ivermektin(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 13 (kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010) skal nytt 
strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0418: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 418/2014 av 24. april 2014  
(EUT L 124 av 25.4.2014, s. 19).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) nr. 418/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 124 av 25.4.2014, s. 19.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 263/2014

av 12. desember 2014

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 357/2014 av 3. februar 2014 om utfylling av europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 
med hensyn til situasjoner der det kan være nødvendig å utføre studier av virkning etter at 
markedsføringstillatelse er gitt(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII etter nr. 15qb (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 
2012/715/EU) skal nytt nr. 15qc lyde:

”15qc.  32014 R 0357: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 357/2014 av 3. februar 2014 
om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF og europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 726/2004 med hensyn til situasjoner der det kan være nødvendig å utføre 
studier av virkning etter at markedsføringstillatelse er gitt (EUT L 107 av 10.4.2014, s. 1).”

Artikkel 2

Teksten til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 357/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 107 av 10.4.2014, s. 1.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 264/2014

av 12. desember 2014

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 gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU av 14. november 2012 om fastsettelse av 
et felles format for framlegging av opplysninger i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII etter nr. 15zo (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  
nr. 198/2013) skal nytt nr. 15zp lyde:

”15zp.  32012 D 0707: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU av 14. november 
2012 om fastsettelse av et felles format for framlegging av opplysninger i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU om vern av dyr som brukes til vitenskapelige 
formål (EUT L 320 av 17.11.2012, s. 33).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsbeslutning 2012/707/EU 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning nr. 256/2014 av 12. desember 
2014(2) trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 320 av 17.11.2012, s. 33.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
(2) EUT L 311 av 26.11.2015, s. 4, og EØS-tillegget til EUT nr. 71 av 26.11.2015, s. 4.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 265/2014

av 12. desember 2014

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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 658/2014 av 15. mai 2014 om gebyrer til Det europeiske 
legemiddelkontor for legemiddelovervåking i forbindelse med legemidler for mennesker(1), skal
innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII etter nr. 15zp (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 
2012/707/EU) skal nytt nr. 16 lyde:

”16. 32014 R 0658: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 658/2014 av 15. mai 2014 om gebyrer 
til Det europeiske legemiddelkontor for legemiddelovervåking i forbindelse med legemidler for 
mennesker (EUT L 189 av 27.6.2014, s. 112).”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 658/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 189 av 27.6.2014, s. 112.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 266/2014

av 12. desember 2014

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 492/2014 av 7. mars 2014 om utfylling av europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til reglene for fornyelse av godkjenninger av 
biocidprodukter som omfattes av gjensidig anerkjennelse(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV etter nr. 12nz (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  
nr. 438/2014) skal nytt nr. 12nna lyde:

”12nna. 32014 R 0492: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 492/2014 av 7. mars 2014 om utfylling 
av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til reglene for fornyelse 
av godkjenninger av biocidprodukter som omfattes av gjensidig anerkjennelse (EUT L 139 av 
14.5.2014, s. 1).”

Artikkel 2

Teksten til delegert forordning (EU) nr. 492/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 139 av 14.5.2014, s. 1.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 267/2014

av 12. desember 2014

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 gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU av 25. juni 2014 om utsettelse av utløpsdatoen 
for godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter av type 14(1), skal innlemmes 
i EØS-avtalen.

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU av 25. juni 2014 om begrensning av 
godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC, meldt av Tyskland i samsvar med europa-
parlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2), skal innlemmes i EØS-avtalen

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV etter nr. 12nna (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 492/2014) 
skal nye nr. 12nnb–12nnc lyde:

”12nnb. 32014 D 0397: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU av 25. juni 2014 om 
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av difetialon og difenakum til bruk i biocidprodukter 
av type 14 (EUT L 186 av 26.6.2014, s. 111), 

12nnc. 32014 D 0402: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/402/EU av 25. juni 2014 om 
begrensning av godkjenninger av biocidprodukter som inneholder IPBC, meldt av Tyskland i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF (EUT L 188 av 27.6.2014, s. 85).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsbeslutning 2014/397/EU og 2014/402/EU 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*).

Denne beslutning trer i kraft den samme dag for Liechtenstein, eller den dagen avtalen mellom 
Liechtenstein og Sveits om fastsettelse av samarbeidet innenfor framgangsmåter for godkjenning for 
biocidprodukter i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012, trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 186 av 26.6.2014, s. 111.
(2) EUT L 188 av 27.6.2014, s. 85.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 268/2014

av 12. desember 2014

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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 895/2014 av 14. august 2014 om endring av vedlegg XIV til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning 
av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12zc (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006) 
skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0895: Kommisjonsforordning (EU) nr. 895/2014 av 14. august 2014 (EUT L 244 av 
19.8.2014, s. 6).”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 895/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 244 av 19.8.2014, s. 6.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 269/2014

av 12. desember 2014

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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om markedsføring og bruk 
av utgangsstoffer for eksplosiver(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II gjøres følgende endringer:

1. I kapittel XV etter nr. 12zzp (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013) skal nytt 
nr. 12zzq lyde:

”12zzq. 32013 R 0098: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 
om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver (EUT L 39 av 9.2.2013, s. 1).”

2. I kapittel XXIX etter nr. 5 (kommisjonsdirektiv 2008/43/EF) skal nytt nr. 6 lyde:

”6. 32013 R 0098: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om 
markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver (EUT L 39 av 9.2.2013, s. 1).”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 98/2013 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 39 av 9.2.2013, s. 1.
(*) Forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 270/2014

av 12. desember 2014

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) nr. 878/2014 av 12. august 2014 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for 
de aktive stoffene diklorprop-P, metkonazol og triklopyr(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 880/2014 av 12. august 2014 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive 
stoffet Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)(2), skal innlemmes i EØS-avtalen.

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 13a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
540/2011) skal nye strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0878: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 878/2014 av 12. august 2014 
(EUT L 240 av 13.8.2014, s. 18),

– 32014 R 0880: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 880/2014 av 12. august 2014 
(EUT L 240 av 13.8.2014, s. 22).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) nr. 878/2014 og (EU) nr. 880/2014 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 30. september 
2014(3) trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 240 av 13.8.2014, s. 18.
(2) EUT L 240 av 13.8.2014, s. 22.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
(3) EUT L 202 av 30.7.2015, s. 57, og EØS-tillegget til EUT nr. 43 av 30.7.2015, s. 57.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 271/2014

av 12. desember 2014

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) nr. 890/2014 av 14. august 2014 om godkjenning 
av det aktive stoffet metobromuron i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (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) nr. 891/2014 av 14. august 2014 om godkjenning 
av det aktive stoffet aminopyralid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  
nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2), skal innlemmes i EØS-avtalen.

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 916/2014 av 22. august 2014 om godkjenning 
av basisstoffet sukrose i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om 
omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennom førings-
forordning (EU) nr. 540/2011(3), skal innlemmes i EØS-avtalen.

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 917/2014 av 22. august 2014 om godkjenning 
av det aktive stoffet Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget 
til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4), skal innlemmes i EØS-avtalen.

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 918/2014 av 22. august 2014 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive 
stoffet rettkjedede sommerfuglferomoner(5), skal innlemmes i EØS-avtalen.

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 921/2014 av 25. august 2014 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive 
stoffet tebukonazol(6), skal innlemmes i EØS-avtalen.

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 922/2014 av 25. august 2014 om godkjenning av 
det aktive stoffet metaflumizon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 
om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 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 strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0890: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 890/2014 av 14. august 2014 
(EUT L 243 av 15.8.2014, s. 42),

– 32014 R 0891: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 891/2014 av 14. august 2014 
(EUT L 243 av 15.8.2014, s. 47),

(1) EUT L 243 av 15.8.2014, s. 42.
(2) EUT L 243 av 15.8.2014, s. 47.
(3) EUT L 251 av 23.8.2014, s. 16.
(4) EUT L 251 av 23.8.2014, s. 19.
(5) EUT L 251 av 23.8.2014, s. 24.
(6) EUT L 252 av 26.8.2014, s. 3.
(7) EUT L 252 av 26.8.2014, s. 6.
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– 32014 R 0916: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 916/2014 av 22. august 2014 
(EUT L 251 av 23.8.2014, s. 16),

– 32014 R 0917: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 917/2014 av 22. august 2014 
(EUT L 251 av 23.8.2014, s. 19),

– 32014 R 0918: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 918/2014 av 22. august 2014 
(EUT L 251 av 23.8.2014, s. 24),

– 32014 R 0921: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 921/2014 av 25. august 2014 
(EUT L 252 av 26.8.2014, s. 3),

– 32014 R 0922: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 922/2014 av 25. august 2014 
(EUT L 252 av 26.8.2014, s. 6).”

2. Etter nr. 13zzzzf (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 632/2014) skal nye nr. 13zzzzg–
13zzzzk lyde:

”13zzzzg.  32014 R 0890: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 890/2014 av 14. august 
2014 om godkjenning av det aktive stoffet metobromuron i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring 
av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 243 
av 15.8.2014, s. 42).

13zzzzh.  32014 R 0891: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 891/2014 av 14. august 
2014 om godkjenning av det aktive stoffet aminopyralid i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring 
av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 243 
av 15.8.2014, s. 47),

13zzzzi.  32014 R 0916: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 916/2014 av 22. 
august 2014 om godkjenning av basisstoffet sukrose i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 
vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 251 av 
23.8.2014, s. 16),

13zzzzj.  32014 R 0917: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 917/2014 av 22. august 
2014 om godkjenning av det aktive stoffet Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 (EUT L 251 av 23.8.2014, s. 19),

13zzzzk.  32014 R 0922: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 922/2014 av 25. august 
2014 om godkjenning av det aktive stoffet metaflumizon i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring 
av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 252 av 26.8.2014, 
s. 6).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) nr. 890/2014, (EU) nr. 891/2014, (EU) nr. 916/2014, (EU)  
nr. 917/2014, (EU) nr. 918/2014, (EU) nr. 921/2014 og (EU) nr. 922/2014 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 30. september 
2014(8) trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
(8) EUT L 202 av 30.7.2015, s. 57, og EØS-tillegget til EUT nr. 43 av 30.7.2015, s. 57.
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Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 272/2014

av 12. desember 2014

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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 186/2014 av 26. februar 2014 om endring av forordning (EU) 
nr. 823/2012 med hensyn til utløpsdatoene for godkjenning av de aktive stoffene etoksysulfuron, 
oksadiargyl og warfarin(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 13aa (kommisjonforordning (EU) nr. 823/2012) skal nytt 
strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0186: Kommisjonsforordning (EU) nr. 186/2014 av 26. februar 2014 (EUT L 57 av 
27.2.2014, s. 22).”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 186/2014 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning nr. 204/2014 av 30. september 
2014(2) trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 57 av 27.2.2014, s. 22.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
(2) EUT L 202 av 30.7.2015, s. 64, og EØS-tillegget til EUT nr. 43 av 30.7.2015, s. 63.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 273/2014

av 12. desember 2014

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) nr. 700/2014 av 24. juni 2014 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til rapporterende medlemsstat for det 
aktive stoffet dimetomorf(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 13zzze (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  
nr. 686/2012) tilføyes følgende:

”, endret ved:

– 32014 R 0700: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 700/2014 av 24. juni 2014 (EUT 
L 184 av 25.6.2014, s. 8).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) nr. 700/2014 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning nr. 206/2014 av 30. september 
2014(2) trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 184 av 25.6.2014, s. 8.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
(2) EUT L 202 av 30.7.2015, s. 87, og EØS-tillegget til EUT nr. 43 av 30.7.2015, s. 86.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 274/2014

av 12. desember 2014

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 gjennomføringsbeslutning 2014/289/EU av 15. mai 2014 om tillatelse for medlems-
statene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de aktive stoffene pinoksaden og meptyl-
dinokap(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV etter nr. 13zzzzk (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 
nr. 922/2014) skal nytt nr. 13zzzzl lyde:

”13zzzzl.  32014 D 0289: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/289/EU av 15. mai 2014 om 
tillatelse for medlemsstatene til å forlenge midlertidige godkjenninger gitt for de aktive stoffene 
pinoksaden og meptyldinokap (EUT L 147 av 17.5.2014, s. 114).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsbeslutning 2014/289/EU 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 30. september 
2014(2) trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 147 av 17.5.2014, s. 114.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
(2) EUT L 202 av 30.7.2015, s. 57, og EØS-tillegget til EUT nr. 43 av 30.7.2015, s. 57.

 2015/EØS/71/21



26.11.2015 Nr. 71/27EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 275/2014

av 12. desember 2014

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 gjennomføringsbeslutning 2014/61/EU av 5. februar 2014 om forlengelse av 
gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 
barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende lightere(1), skal 
innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIX nr. 3k (kommisjonsvedtak 2006/502/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32014 D 0061: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/61/EU av 5. februar 2014 (EUT L 38 
av 7.2.2014, s. 43).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsbeslutning 2014/61/EU 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 38 av 7.2.2014, s. 43.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 276/2014

av 12. desember 2014

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) Kommisjonsdirektiv 2014/79/EU av 20. juni 2014 om endring av tillegg C i vedlegg II til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med hensyn til TCEP, 
TCPP og TDCP(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXIII nr. 1a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF) skal nytt 
strekpunkt lyde:

”– 32014 L 0079: Kommisjonsdirektiv 2014/79/EU av 20. juni 2014 (EUT L 182 av 21.6.2014, s. 49).”

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2014/79/EU 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 182 av 21.6.2014, s. 49.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 277/2014

av 12. desember 2014

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) Kommisjonsdirektiv 2014/81/EU av 23. juni 2014 om endring av tillegg C i vedlegg II til europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med hensyn til bisfenol A(1), 
skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXIII nr. 1a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF) skal nytt 
strekpunkt lyde:

”– 32014 L 0081: Kommisjonsdirektiv 2014/81/EU av 23. juni 2014 (EUT L 183 av 24.6.2014, s. 49).”

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2014/81/EU 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 183 av 24.6.2014, s. 49.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 278/2014

av 12. desember 2014

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) Kommisjonsdirektiv 2014/84/EU av 30. juni 2014 om endring av tillegg A i vedlegg II til europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med hensyn til nikkel(1), skal 
innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXIII nr. 1a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF) skal nytt 
strekpunkt lyde:

”– 32014 L 0084: Kommisjonsdirektiv 2014/84/EU av 30. juni 2014 (EUT L 192 av 1.7.2014, s. 49).”

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2014/84/EU 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 192 av 1.7.2014, s. 49.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 279/2014

av 12. desember 2014

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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/127/EF av 21. oktober 2009 om endring av direktiv  
2006/42/EF med hensyn til maskiner til spredning av pesticider(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXIV nr. 1c (europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF) tilføyes 
følgende:

”, endret ved: 

– 32009 L 0127: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/127/EF av 21. oktober 2009 (EUT L 310 av 
25.11.2009, s. 29).”

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2009/127/EF 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning nr. 203/2014 av 30 september 
2014(2) trer i kraft, eller den dagen EØS-komiteens beslutning nr. 208/2014 av 30. september 2014(3) trer 
i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 310 av 25.11.2009, s. 29.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
(2) EUT L 202 av 30.7.2015, s. 57, og EØS-tillegget til EUT nr. 43 av 30.7.2015, s. 57.
(3) EUT L 202 av 30.7.2015, s. 96, og EØS-tillegget til EUT nr. 43 av 30.7.2015, s. 95.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 280/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester) 

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 gjennomføringsbeslutning 2014/148/EU av 17. mars 2014 om endring av beslutning 
2011/130/EU om fastsettelse av minstekrav til behandling over landegrensene av dokumenter som 
signeres elektronisk av vedkommende myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/123/EF om tjenester i det indre marked(1), rettet ved EUT L 95 av 29.3.2014, s. 69, skal 
innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg X bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg X nr. 1c (kommisjonsbeslutning 2011/130/EU) tilføyes følgende:

”, endret ved: 

– 32014 D 0148: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/148/EU av 17. mars 2014 (EUT L 80 
av 19.3.2014, s. 7), rettet ved EUT L 95 av 29.3.2014, s. 69.”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsbeslutning 2014/148/EU, rettet ved EUT L 95 av 29.3.2014, s. 69, 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 80 av 19.3.2014, s. 7.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 281/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester) 

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, 
særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Delegert kommisjonsbeslutning 2014/286/EU av 10. mars 2014 om fastsettelse av kriterier og vilkår 
som må oppfylles av europeiske referansenettverk og helsetjenesteytere som ønsker å delta i et 
europeisk referansenettverk(1),  skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU av 10. mars 2014 om fastsettelse av kriterier 
for opprettelse og evaluering av europeiske referansenettverk og deres medlemmer og for å lette 
utveksling av opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og evaluering av slike nettverk(2), skal 
innlemmes i EØS-avtalen.

3) EØS-avtalens vedlegg X bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg X etter nr. 2b (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/329/EU) skal nye 
nr. 2c–2d lyde:

”2c. 32014 D 0286: Delegert kommisjonsbeslutning 2014/286/EU av 10. mars 2014 om fastsettelse 
av kriterier og vilkår som må oppfylles av europeiske referansenettverk og helsetjenesteytere 
som ønsker å delta i et europeisk referansenettverk (EUT L 147 av 17.5.2014, s. 71).

2d. 32014 D 0287: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU av 10. mars 2014 
om fastsettelse av kriterier for opprettelse og evaluering av europeiske referansenettverk og 
deres medlemmer og for å lette utveksling av opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og 
evaluering av slike nettverk (EUT L 147 av 17.5.2014, s. 79).”

Artikkel 2

Teksten til delegert beslutning 2014/286/EU og gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU, 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning nr. 153/2014 av 9. juli 2014(3) 
trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 147 av 17.5.2014, s. 71.
(2) EUT L 147 av 17.5.2014, s. 79.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
(3) EUT L 15 av 22.1.2015, s. 78, og EØS-tillegget til EUT nr. 5 av 22.1.2015, s. 1.
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN
nr. 282/2014

av 12. desember 2014

om endring av vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tenester  
og informasjonssamfunnstenester) til EØS-avtala 

EØS-KOMITEEN HAR –

med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla ”EØS-avtala”, 
særleg artikkel 98, og

på følgjande bakgrunn:

1) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/207/EU av 11. april 2014 om utpeiking av register-
eininga for toppnivådomenet .eu(1) skal takast inn i EØS-avtala.

2) Gjennomføringsavgjerd 2014/207/EU opphevar kommisjonsvedtak 2003/375/EF(2) som er teke inn i 
EØS-avtala, og følgjeleg skal opphevast i EØS-avtala.

3) Vedlegg XI til EØS-avtala bør difor endrast –

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Teksta i nr. 5oaa (kommisjonsvedtak 2003/375/EF) i vedlegg XI til EØS-avtala skal lyde:

”32014 D 0207: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/207/EU av 11. april 2014 om utpeiking av 
registereininga for toppnivådomenet .eu (EUT L 109 av 12.4.2014, s. 41).”

Artikkel 2

Teksta til gjennomføringsavgjerd 2014/207/EU på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-
tillegget til Tidend for Den europeiske unionen, skal verte gyldig.

Artikkel 3

Denne avgjerda tek til å gjelde 13. desember 2014, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 
i EØS-avtala er sende inn(*).

Artikkel 4

Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske 
unionen.

Utferda i Brussel, 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) TEU L 109 av 12.4.2014, s. 41.
(2) TEU L 128 av 24.5.2003, s. 29.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 283/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XII (Fri bevegelighet for kapital)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, 
særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 248/2014 av 26. februar 2014 om endring av 
forordning (EU) nr. 260/2012 med hensyn til omstillingen til en ordning for kredittoverføringer og 
direkte debiteringer i Unionen(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XII nr. 3a (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 260/2012) tilføyes 
følgende:

”, endret ved:

– 32014 R 0248: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 248/2014 av 26. februar 2014 (EUT 
L 84 av 20.3.2014, s. 1).”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 248/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 84 av 20.3.2014, s. 1.
(*) Forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 284/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-
avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Kommisjonsdirektiv 2014/85/EU av 1. juli 2014 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/126/EF om førerkort(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 24f (europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF) skal nytt strekpunkt 
lyde:

”– 32014 L 0085: Kommisjonsdirektiv 2014/85/EU av 1. juli 2014 (EUT L 194 av 2.7.2014, s. 10).”

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2014/85/EU 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 194 av 2.7.2014, s. 10.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 285/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

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) nr. 869/2014 av 11. august 2014 om nye ruter for 
persontransport med jernbane(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII etter nr. 42a (rådsdirektiv 95/18/EF) skal nytt nr. 42aa lyde:

”42aa. 32014 R 0869: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 869/2014 av 11. august 2014 
om nye ruter for persontransport med jernbane (EUT L 239 av 12.8.2014, s. 1).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) nr. 869/2014 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 
nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning som innlemmer europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2012/34/EU i EØS-avtalen, trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 239 av 12.8.2014, s. 1.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

 2015/EØS/71/32



Nr. 71/38 26.11.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 286/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-
avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 546/2014 av 15. mai 2014 om endring av rådsforordning 
(EF) nr. 718/1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport på innlands 
vannveier(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 45a (kommisjonsforordning (EF) nr. 718/1999) tilføyes følgende:

”, endret ved: 

– 32014 R 0546: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 546/2014 av 15. mai 2014 (EUT 
L 163 av 29.5.2014, s. 15).”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 546/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 163 av 29.5.2014, s. 15.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 287/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, 
særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 598/2014 av 16. april 2014 om regler og framgangsmåter 
for innføring av driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner i Unionen innenfor rammen av en 
balansert metode, og om oppheving av direktiv 2002/30/EF(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Forordning (EU) nr. 598/2014 opphever, med virkning fra 13. juni 2016, europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/30/EF(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-
avtalen med virkning fra 13. juni 2016.

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Teksten i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66f (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/30/EF) skal, med 
virkning fra 13. juni 2016, lyde:

”32014 R 0598: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 598/2014 av 16. april 2014 om regler 
og framgangsmåter for innføring av driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner i Unionen innenfor 
rammen av en balansert metode, og om oppheving av direktiv 2002/30/EF (EUT L 173 av 12.6.2014, 
s. 65).”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 598/2014 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning nr. 135/2014 av 27. juni 2014(3) 
trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 65.
(2) EUT L 85 av 28.3.2002, s. 40.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
(3) EUT L 342 av 27.11.2014, s. 42, og EØS-tillegget til EUT nr. 71 av 27.11.2014, s. 40.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 288/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

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) nr. 687/2014 av 20. juni 2014 om endring av 
forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling av tiltak for 
luftfartssikkerhet, likeverdighet for sikkerhetsstandarder og sikkerhetstiltak for frakt og post(1), skal 
innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2014) 4054 av 20.6.2014 om endring av 
kommisjonsbeslutning K(2010) 774 med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling av 
tiltak for luftfartssikkerhet og med hensyn til luftfrakt og -post som transporteres til Unionen, skal 
innlemmes i EØS-avtalen.

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer:

1. I nr. 66he (kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0687: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 687/2014 av 20. juni 2014 
(EUT L 182 av 21.6.2014, s. 31)”

2. I nr. 66hf (kommisjonsbeslutning K(2010) 774 endelig) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32014 D 4054: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2014) 4054 av 20.6.2014 om 
endring av kommisjonsbeslutning K(2010) 774 med hensyn til avklaring, harmonisering og 
forenkling av tiltak for luftfartssikkerhet og med hensyn til luftfrakt og -post som transporteres 
til Unionen.”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) nr. 687/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 182 av 21.6.2014, s. 31.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 289/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, 
særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 379/2014 av 7. april 2014 om endring av kommisjonsforordning (EU) 
nr. 965/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet 
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(1), skal innlemmes i EØS-
avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66nf (kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0379: Kommisjonsforordning (EU) nr. 379/2014 av 7. april 2014 (EUT L 123 av 24.4.2014, 
s. 1.)”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 379/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 123 av 24.4.2014, s. 1.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 290/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-
avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 319/2014 av 27. mars 2014 om avgifter og gebyrer som innkreves 
av Det europeiske flysikkerhetsbyrå og om oppheving av forordning (EF) nr. 593/2007(1), skal 
innlemmes i EØS-avtalen.

2) Forordning (EU) nr. 319/2014 opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 593/2007(2), som er 
innlemmet i EØS-avtalen og følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Teksten i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66s (kommisjonsforordning (EF) nr. 593/2007) skal lyde:

”32014 R 0319: Kommisjonsforordning (EU) nr. 319/2014 av 27. mars 2014 om avgifter og gebyrer som 
innkreves av Det europeiske flysikkerhetsbyrå og om oppheving av forordning (EF) nr. 593/2007 (EUT 
L 93 av 28.3.2014, s. 58).

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

I artikkel 3 nr. 5 tilføyes ordene ’eller en EFTA-stat’ etter ordet ’Unionen’.”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 319/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 93 av 28.3.2014, s. 58.
(2) EUT L 140 av 1.6.2007, s. 3.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 291/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

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) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en 
ytelsesordning for flysikringstjenester og nettfunksjoner(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Forordning (EU) nr. 390/2014 opphever, med virkning fra 1. januar 2015, kommisjonsforordning 
(EU) nr. 691/2010(2) og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1216/2011(3), som er 
innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 1. januar 
2015.

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer:

1. I nr. 66wn (kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011) tilføyes følgende:

”, endret ved: 

–  32013 R 0390: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 
(EUT L 128 av 9.5.2013, s. 1).”

2. Etter nr. 66xe (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/132/EU) skal nytt nr. 66xf lyde:

”66xf. 32013 R 0390: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 
om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester og nettfunksjoner (EUT L 128 av 
9.5.2013, s. 1).

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

a) Med hensyn til EFTA-statene skal artikkel 3 nr. 1 lyde:

 ”Dersom EFTA-statenes faste komité beslutter å utpeke et organ for ytelsesvurdering 
som skal bistå EFTAs overvåkningsorgan ved gjennomføringen av ytelsesordningen, 
skal en slik utpeking være tidsbestemt og falle sammen med referanseperiodene. Dersom 
Kommisjonen har utpekt et organ for ytelsesvurdering, skal EFTA-statenes faste komité 
bestrebe seg på å utpeke et lignende organ under lignende vilkår som skal utføre de samme 
oppgavene med hensyn til EFTA-statene.”

b) I artikkel 14 nr. 1 og artikkel 18 nr. 1 tilføyes følgende ledd:

 ”Dersom vurderingen gjelder ytelsesplaner og mål som berører én eller flere av EUs 
medlemsstater og én eller flere av EFTA-statene, skal vurderingen gjennomføres av EFTAs 
overvåkningsorgan med hensyn til EFTA-staten(e) og av Kommisjonen med hensyn til 
EUs medlemsstater. Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan skal i denne forbindelse 
samarbeide med sikte på å komme fram til samme syn, alt i henhold til framgangsmåten 
fastsatt i denne artikkel.”

c) I artikkel 15 nr. 1 tilføyes følgende ledd:

 ”Dersom vurderingen gjelder ytelsesplaner og mål som berører én eller flere av EUs 
medlemsstater og én eller flere av EFTA-statene, skal vurderingen gjennomføres av EFTAs 

(1) EUT L 128 av 9.5.2013, s. 1.
(2) EUT L 201 av 3.8.2010, s. 1.
(3) EUT L 310 av 25.11.2011, s. 3.
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overvåkningsorgan med hensyn til EFTA-staten(e) og av Kommisjonen med hensyn til 
EUs medlemsstater. Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan skal i denne forbindelse 
samarbeide med sikte på å komme fram til samme syn, alt i henhold til framgangsmåten 
fastsatt i denne artikkel.”

d) I artikkel 18 nr. 2 tilføyes følgende ledd:

 ”Dersom en funksjonell luftromsblokk dekker luftrommet til én eller flere av EUs medlems-
stater og én eller flere av EFTA-statene, skal oppgavene og myndigheten fastsatt i dette nr. 
utøves av EFTAs overvåkningsorgan med hensyn til EFTA-statene og av Kommisjonen 
med hensyn til EUs medlemsstater. Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan skal i 
denne forbindelse samarbeide med sikte på å komme fram til samme syn.”

e)  I artikkel 18 nr. 3 tilføyes følgende ledd:

 ”Dersom ytelsesplanen for nettet gjelder både nettforvalteren som er utpekt av 
Kommisjonen, og nettforvalteren som er utpekt av EFTA-statenes faste komité, skal 
Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan samarbeide med sikte på å komme fram til 
samme syn.”

f) I artikkel 18 nr. 4 tilføyes følgende ledd:

 ”Dersom ytelsesplaner og mål gjelder én eller flere EU-medlemsstater og én eller flere 
EFTA-stater, skal Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan samarbeide med sikte på å 
i fellesskap rapportere om oppnåelse av ytelsesmålene til Komiteen for det felles luftrom.”

g) I artikkel 18 nr. 3 og 4 skal ordet ”Kommisjonen” med hensyn til EFTA-statene forstås 
som ”EFTAs overvåkningsorgan.”

3. Teksten i nr. 66xa (kommisjonsforordning (EU) nr. 691/2010) oppheves med virkning fra 1. januar 
2015.

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 390/2014 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning nr. 135/2014 av 27. juni 2014(4) 
trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
(4) EUT L 342 av 27.11.2014, s. 42, og EØS-tillegget til EUT nr. 71 av 27.11.2014, s. 40.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 292/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

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) nr. 448/2014 av 2. mai 2014 om endring av gjennom-
føringsforordning (EU) nr. 1035/2011 ved ajourføring av henvisninger til vedleggene til Chicago-
konvensjonen(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66xc (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011) skal 
nytt strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0448: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 448/2014 av 2. mai 2014 (EUT 
L 132 av 3.5.2014, s. 53).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) nr. 448/2014 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-komiteens beslutning nr. 231/2013 av 13. desember 
2013(2) eller EØS-komiteens beslutning nr. 232/2013 av 13. desember 2013(3) trer i kraft, alt etter hva 
som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 132 av 3.5.2014, s. 53.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
(2) EUT L 154 av 22.5.2014, s. 32, og EØS-tillegget til EUT nr. 29 av 22.5.2014, s. 30.
(3) EUT L 154 av 22.5.2014, s. 34, og EØS-tillegget til EUT nr. 29 av 22.5.2014, s. 32.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 293/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-
avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 316/2014 av 21. mars 2014 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i 
traktaten om Den europeiske unions virkemåte på grupper av teknologioverføringsavtaler(1), skal 
innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XIV bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIV skal teksten i nr. 5 (kommisjonsforordning (EF) nr. 772/2004) lyde:

”32014 R 0316: Kommisjonsforordning (EU) nr. 316/2014 av 21. mars 2014 om anvendelse av artikkel 
101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på grupper av teknologioverføringsavtaler (EUT 
L 93 av 28.3.2014, s. 17).

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

a)  I artikkel 6 nr. 1 etter ’i henhold til artikkel 29 nr. 1 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003’ tilføyes ’eller 
tilsvarende bestemmelse i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og 
en domstol, protokoll 4 del I kapittel II artikkel 29 nr. 1’.

b)  I artikkel 6 nr. 2 etter ’i henhold til artikkel 29 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003’ tilføyes ’eller 
tilsvarende bestemmelse i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og 
en domstol, protokoll 4 del I kapittel II artikkel 29 nr. 2’.

c)  På slutten av artikkel 7 tilføyes følgende:

’I henhold til bestemmelsene i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan 
og en domstol, kan EFTAs overvåkningsorgan ved rekommandasjon erklære at når parallelle nett 
av lignende teknologioverføringsavtaler dekker mer enn 50 % av et relevant marked, skal denne 
forordning ikke få anvendelse på teknologioverføringsavtaler som inneholder bestemte begrensninger 
som gjelder dette markedet.

En rekommandasjon vedtatt i henhold til nr. 1 skal rettes til den EFTA-stat eller de EFTA-stater som 
utgjør det aktuelle relevante marked. Kommisjonen skal underrettes om at en slik rekommandasjon 
er utferdiget.

Alle EFTA-stater som en rekommandasjon i henhold til nr. 1 er rettet mot, skal innen tre måneder etter 
at den er utferdiget meddele EFTAs overvåkningsorgan om de aksepterer rekommandasjonen. Dersom 
fristen på tre måneder utløper uten svar, skal dette forstås som at den EFTA-stat som ikke har svart i 
tide, aksepterer rekommandasjonen.

Dersom en EFTA-stat som en rekommandasjon er rettet mot, enten aksepterer rekommandasjonen 
eller ikke svarer i tide, pålegges den en rettslig forpliktelse i henhold til avtalen til å gjennomføre 
rekommandasjonen innen tre måneder etter at den er utferdiget.

Dersom en EFTA-stat som en rekommandasjon er rettet mot, innen fristen på tre måneder underretter 
EFTAs overvåkningsorgan om at den ikke aksepterer Overvåkningsorganets rekommandasjon, skal 
EFTAs overvåkningsorgan underrette Kommisjonen om dette. Dersom Kommisjonen er uenig med 
den aktuelle EFTA-stat, skal avtalens artikkel 92 nr. 2 få anvendelse.

EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen skal utveksle opplysninger og rådspørre hverandre ved 
anvendelsen av denne bestemmelse.

(1) EUT L 93 av 28.3.2014, s. 17.
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(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

Dersom parallelle nett av lignende teknologioverføringsavtaler dekker mer enn 50 % av et relevant 
marked innenfor området som omfattes av EØS-avtalen, kan de to overvåkningsorganene innlede 
samarbeid med tanke på å vedta separate tiltak. Dersom de to overvåkningsorganene kommer til 
enighet om et relevant marked og om at det er formålstjenlig å vedta et tiltak i henhold til denne 
bestemmelse, skal Kommisjonen vedta en forordning rettet til de EF-medlemsstater og EFTAs 
overvåkningsorgan skal vedta en rekommandasjon med tilsvarende innhold rettet til den EFTA-stat 
eller de EFTA-stater som utgjør det aktuelle relevante marked.’”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 316/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 294/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

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 gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU av 23. juni 2014 om ytterligere historiske 
luftfartsutslipp og ytterligere luftfartskvoter for å ta hensyn til Kroatias tiltredelse til Den europeiske 
union(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Avtalen om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(2) 
(heretter kalt ”EØS-utvidelsesavtalen 2014”), undertegnet i Brussel 11. april 2014, har fått midlertidig 
anvendelse for sine underskriftsberettigede siden 12. april 2014, og denne beslutning får derfor 
midlertidig anvendelse i påvente av at EØS-utvidelsesavtalen 2014 skal tre i kraft.

3) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XX etter nr. 21aph (europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 377/2013/EU) skal 
nytt nr. 21api lyde:

”21api. 32014 D 0389: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU av 23. juni 2014 om 
ytterligere historiske luftfartsutslipp og ytterligere luftfartskvoter for å ta hensyn til Kroatias 
tiltredelse til Den europeiske union (EUT L 183 av 24.6.2014, s. 135). ”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU 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 13. desember 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*), eller den dagen EØS-utvidelsesavtalen 2014 trer i kraft, alt etter hva som 
inntreffer sist.

I påvente av at EØS-utvidelsesavtalen 2014 trer i kraft, får denne beslutning midlertidig anvendelse fra 13. 
desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 183 av 24.6.2014, s. 135.
(2) EUT L 170 av 11.6.2014, s. 18, og EØS-tillegget til EUT nr. 58 av 9.10.2014, s. 1.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 295/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, 
særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 743/2014 av 9. juli 2014 om erstatning av vedlegg VII til forordning 
(EU) nr. 601/2012 med hensyn til minste analysehyppighet(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XX nr. 21apg (kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0743: Kommisjonsforordning (EU) nr. 743/2014 av 9. juli 2014 (EUT L 201 av 10.7.2014, 
s. 1).”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 743/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 201 av 10.7.2014, s. 1.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 296/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-
avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 733/2014 av 24. juni 2014 om endring av forordning (EF)  
nr. 1418/2007 om eksport for gjenvinning av visse typer avfall til stater som ikke er medlem av 
OECD(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XX nr. 32cb (kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007) skal nytt strekpunkt 
lyde:

”– 32014 R 0733: Kommisjonsforordning (EU) nr. 733/2014 av 24. juni 2014 (EUT L 197 av 4.7.2014, 
s. 10)”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 733/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 197 av 4.7.2014, s. 10.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 297/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, 
særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2014 av 27. januar 2014 om endring av forordning (EU)  
nr. 141/2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 om 
fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen, med hensyn til statistikk 
basert på den europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS) som følge av Kroatias tiltredelse til Den 
europeiske union(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XXI nr. 18z4 (kommisjonsforordning (EU) nr. 141/2013) tilføyes følgende:

”, endret ved: 

– 32014 R 0068: Kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2014 av 27. januar 2014 (EUT L 23 av 28.1.2014, 
s. 9).”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 68/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 23 av 28.1.2014, s. 9.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

 2015/EØS/71/44



Nr. 71/52 26.11.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 298/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

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) nr. 724/2014 av 26. juni 2014 om utvekslings-
standarden for oversending av data som kreves i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  
nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Den europeiske union(1), skal 
innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XXI etter nr. 19z (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013) skal 
nytt nr. 19za lyde:

”19za. 32014 R 0724: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 724/2014 av 26. juni 2014 
om utvekslingsstandarden for oversending av data som kreves i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i 
Den europeiske union (EUT L 192 av 1.7.2014, s. 38).”

Artikkel 2

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) nr. 724/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 192 av 1.7.2014, s. 38.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 299/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, 
særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 634/2014 av 13. juni 2014 om endring av forordning (EF)  
nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 21 fra Den internasjonale 
tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)(1), skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10ba (kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008) skal nytt strekpunkt 
lyde:

”– 32014 R 0634: Kommisjonsforordning (EU) nr. 634/2014 av 13. juni 2014 (EUT L 175 av 14.6.2014, 
s. 9).”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 634/2014 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 13. desember 2014, 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 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 175 av 14.6.2014, s. 9.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 300/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder  
utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-
avtalen, særlig artikkel 86 og 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte rådsforordning (EU) nr. 721/2014 
av 16. juni 2014 om endring av forordning (EF) nr. 219/2007 om opprettelse av et fellesforetak til 
utvikling av en ny generasjon av det europeiske system for lufttrafikkstyring (SESAR) med hensyn til 
en forlengelse av fellesforetaket fram til 2024(1).

2) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 
2014 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 1 nr. 8b fotnote 1 skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32014 R 0721: Rådsforordning (EU) nr. 721/2014 av 16. juni 2014 (EUT L 192 av 1.7.2014, s. 1).”

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den siste meddelelsen etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er 
inngitt(*).

Den får anvendelse fra 1. januar 2014.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 192 av 1.7.2014, s. 1.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 301/2014

av 12. desember 2014

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder  
utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, 
særlig artikkel 86 og 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte kommisjonsrekommandasjon 
2012/73/EU av 6. februar 2012 om retningslinjer for vern av opplysninger i systemet for tidlig 
varsling og reaksjon(1).

2) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 16 nr. 1 annet strekpunkt (europaparlaments- og rådsvedtak  
nr. 2119/98/EF) tilføyes følgende:

”I forbindelse med samarbeidet fastsatt i dette strekpunkt, skal EFTA-statene ta i betraktning følgende 
rettsakt:

– 32012 H 0073: Kommisjonsrekommandasjon 2012/73/EU av 6. februar 2012 om retningslinjer for 
vern av opplysninger i systemet for tidlig varsling og reaksjon (EUT L 36 av 9.2.2012, s. 31).”

Artikkel 2

Teksten til rekommandasjon 2012/73/EU 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 13. desember 2014 forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens 
artikkel 103 nr. 1 er inngitt(*).

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 12. desember 2014.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger

Formann

(1) EUT L 36 av 9.2.2012, s. 31.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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