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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 164/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/561 av 11. april 2016 om endring av vedlegg 

IV til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 med hensyn til modellen for helsesertifikat for 

hunder, katter og ildrer som forflyttes til en medlemsstat fra et territorium eller en tredjestat for 

ikke-kommersielle formål(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om andre levende dyr enn fisk og akvakulturdyr. Som 

nevnt i nr. 2 i den innledende delen til EØS-avtalens vedlegg I kapittel I får slike bestemmelser 

ikke anvendelse for Island. Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Island. 

3) Denne beslutningen vedrører bestemmelser om veterinære forhold. Som nevnt under sektorvis 

tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om veterinære 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. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 10a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 577/2013) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32016 R 0561: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/561 av 11. april 2016 (EUT 

L 96 av 12.4.2016, s. 26).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/561 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1)  EUT L 96 av 12.4.2016, s. 26. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/01 
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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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 165/2016 

av 23. september 2016 

om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) 

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 (EU) 2016/685 av 29. april 2016 om endring av vedtak 

2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES(1) 

skal takast inn i EØS-avtala. 

2) Denne avgjerda gjeld føresegner om veterinære tilhøve. Føresegner om veterinære tilhøve skal 

ikkje gjelde for Liechtenstein så lenge avtala mellom Det europeiske fellesskapet og Det sveitsiske 

eidssambandet om handel med landbruksprodukt er utvida til å omfatte Liechtenstein, som nemnd i 

tilpassing etter sektor i vedlegg I til EØS-avtala. Denne avgjerda skal difor ikkje gjelde for 

Liechtenstein. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 39 (kommisjonsvedtak 2009/821/EF), skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32016 D 0685: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/685 av 29. april 2016  

(EUT L 117 av 3.5.2016, s. 32).” 

Artikkel 2 

Teksta til gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/685 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 24. september 2016, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103  

nr. 1 i EØS-avtala er sende inn().  

  

(1) TEU L 117 av 3.5.2016, s. 32. 

(*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2018/EØS/19/02 
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Artikkel 4 

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

unionen. 

Utferda i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 166/2016 

av 23. september 2016 

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) 2015/262 av 17. februar 2015 om fastsettelse av 

regler i henhold til rådsdirektiv 90/427/EØF og 2009/156/EF for metoder for identifikasjon av dyr 

av hestefamilien (hestepassforordningen)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 504/2008(2), 

som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om andre levende dyr enn fisk og akvakulturdyr. Som 

nevnt i nr. 2 i den innledende delen til EØS-avtalens vedlegg I kapittel I får slike bestemmelser 

ikke anvendelse for Island. Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Island. 

4) Denne beslutningen vedrører bestemmelser om veterinære forhold. Som nevnt under sektorvis 

tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om veterinære 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. 

5) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I del 2.2 skal teksten i nr. 33 (kommisjonsforordning (EF) nr. 504/2008) lyde: 

 ”32015 R 0262: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 av 17. februar 2015 om 

fastsettelse av regler i henhold til rådsdirektiv 90/427/EØF og 2009/156/EF for metoder for 

identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) (EUT L 59 av 3.3.2015, s. 1). 

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

a)  I artikkel 1 nr. 1 bokstav b) skal ordene ’eller i norske tollprosedyrer’ tilføyes etter henvisningen 

til ’forordning (EU) nr. 952/2013’.  

b)  I artikkel 3 nr. 1 skal ordet ’territoriene’ også omfatte Norge. 

c)  Datoen ’30. juni 2009’ nevnt i artikkel 43 skal for EFTA-statene være den dag EØS-komiteens 

beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 som innlemmer forordning (EF) nr. 504/2008 i EØS-

avtalen, trådte i kraft.  

  

(1)  EUT L 59 av 3.3.2015, s. 1. 

(2)  EUT L 149 av 7.6.2008, s. 3. 

2018/EØS/19/03 
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Datoen ’31. desember 2009’ nevnt i artikkel 43 skal for EFTA-statene være sju måneder etter den 

dag EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 som innlemmer forordning (EF) nr. 

504/2008 i EØS-avtalen, trådte i kraft. 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

2.  I del 4.2 skal teksten i nr. 85 (kommisjonsforordning (EF) nr. 504/2008) lyde: 

 ”32015 R 0262: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 av 17. februar 2015 om 

fastsettelse av regler i henhold til rådsdirektiv 90/427/EØF og 2009/156/EF for metoder for 

identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) (EUT L 59 av 3.3.2015, s. 1). 

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

a)  I artikkel 1 nr. 1 bokstav b) skal ordene ’eller i norske tollprosedyrer’ tilføyes etter henvisningen 

til ’forordning (EU) nr. 952/2013’.  

b)  I artikkel 3 nr. 1 skal ordet ’territoriene’ også omfatte Norge. 

c)  Datoen ’30. juni 2009’ nevnt i artikkel 43 skal for EFTA-statene være den dag EØS-komiteens 

beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 som innlemmer forordning (EF)  

nr. 504/2008 i EØS-avtalen, trådte i kraft. 

 Datoen ’31. desember 2009’ nevnt i artikkel 43 skal for EFTA-statene være sju måneder etter 

den dag EØS-komiteens beslutning nr. 1/2010 av 29. januar 2010 som innlemmer forordning 

(EF) nr. 504/2008 i EØS-avtalen, trådte i kraft. 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2015/262 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(*) Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 167/2016 

av 23. september 2016 

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 (EU) 2016/423 av 18. mars 2016 om godkjenning av 

visse laboratorier i Egypt, De forente arabiske emirater og De forente stater med hensyn til utføring 

av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/448 av 23. mars 2016 om endring av vedlegg I 

og II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til statusen til Malta som offisielt fri for tuberkulose og 

brucellose hjå storfebuskapar(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om andre levende dyr enn fisk og akvakulturdyr. Som 

nevnt i nr. 2 i den innledende delen til EØS-avtalens vedlegg I kapittel I får slike bestemmelser 

ikke anvendelse for Island. Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Island. 

4) Denne beslutningen vedrører bestemmelser om veterinære forhold. Som nevnt under sektorvis 

tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om veterinære 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. 

5) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I del 4.2 nr. 70 (kommisjonsvedtak 2003/467/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 D 0448: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/448 av 23. mars 2016 

(EUT L 78 av 24.3.2016, s. 78).” 

2. I del 4.2 etter nr. 100 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/130) skal nytt nr. 101 

lyde: 

”101. 32016 D 0423: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/423 av 18. mars 2016 

om godkjenning av visse laboratorier i Egypt, De forente arabiske emirater og De forente 

stater med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning 

på hunder, katter og ildrer (EUT L 75 av 22.3.2016, s. 70). 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.”  

  

(1)  EUT L 75 av 22.3.2016, s. 70. 

(2)  EUT L 78 av 24.3.2016, s. 78. 

2018/EØS/19/04 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/423 og (EU) 2016/448 på norsk, som skal kunngjøres i 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN 

nr. 168/2016 

av 23. september 2016 

om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) 

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 (EU) 2016/600 av 15. april 2016 om endring av vedtak 

2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Romania(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

2) Denne avgjerda gjeld føresegner om veterinære tilhøve. Føresegner om veterinære tilhøve skal ikkje 

gjelde for Liechtenstein så lenge avtala mellom Det europeiske fellesskapet og Det sveitsiske 

eidssambandet om handel med landbruksprodukt er utvida til å omfatte Liechtenstein, som nemnd i 

tilpassing etter sektor i vedlegg I til EØS-avtala. Denne avgjerda skal difor ikkje gjelde for 

Liechtenstein. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 49 (kommisjonsvedtak 2007/453/EF), skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32016 D 0600: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/600 av 15. april 2016  

(EUT L 103 av 19.4.2016, s. 41).” 

Artikkel 2 

Teksta til gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/600 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 24. september 2016, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103  

nr. 1 i EØS-avtala er sende inn().  

  

(1)  TEU L 103 av 19.4.2016, s. 41. 

(*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2018/EØS/19/05 
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Artikkel 4 

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

unionen. 

Utferda i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN 

nr. 169/2016 

av 23. september 2016 

om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) 

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 (EU) 2016/701 av 4. mai 2016 om endring av vedtak 

2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Frankrike(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

2) Denne avgjerda gjeld føresegner om veterinære tilhøve. Føresegner om veterinære tilhøve skal 

ikkje gjelde for Liechtenstein så lenge avtala mellom Det europeiske fellesskapet og Det sveitsiske 

eidssambandet om handel med landbruksprodukt er utvida til å omfatte Liechtenstein, som nemnd i 

tilpassing etter sektor i vedlegg I til EØS-avtala. Denne avgjerda skal difor ikkje gjelde for 

Liechtenstein. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 49 (kommisjonsvedtak 2007/453/EF), skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32016 D 0701: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/701 av 4. mai 2016  

(EUT L 121 av 11.5.2016, s. 22).” 

Artikkel 2 

Teksta til gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/701 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 24. september 2016, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103  

nr. 1 i EØS-avtala er sende inn().  

  

(1) TEU L 121 av 11.5.2016, s. 22. 

(*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2018/EØS/19/06 
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Artikkel 4 

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

unionen. 

Utferda i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 170/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/582 av 15. april 2016 om endring av forordning (EF)  

nr. 333/2007 med hensyn til analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske 

hydrokarboner samt visse ytelseskriterier for analysemetoder(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. 54zzzp (kommisjonsforordning (EF) nr. 333/2007) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0582: Kommisjonsforordning (EU) 2016/582 av 15. april 2016 (EUT L 101 av  

16.4.2016, s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/582 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 101 av 16.4.2016, s. 3. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/07 
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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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 171/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/691 av 4. mai 2016 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av tilsetningsstoffer i 

kaseinater til konsum(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/692 av 4. mai 2016 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer(2) skal 

innlemmes 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 gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 54zzzzr (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0691: Kommisjonsforordning (EU) 2016/691 av 4. mai 2016 (EUT L 120 av  

5.5.2016, s. 4).” 

2. I nr. 54zzzzs (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0692: Kommisjonsforordning (EU) 2016/692 av 4. mai 2016 (EUT L 120 av  

5.5.2016, s. 7).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/691 og (EU) 2016/692 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1)  EUT L 120 av 5.5.2016, s. 4. 

(2)  EUT L 120 av 5.5.2016, s. 7. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/08 
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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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 172/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/637 av 22. april 2016 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av visse 

aromastoffer fra EU-listen(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. 54zzzzs (europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1334/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0637: Kommisjonsforordning (EU) 2016/637 av 22. april 2016 (EUT L 108 av  

23.4.2016, s. 24).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/637 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1)  EUT L 108 av 23.4.2016, s. 24. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/09 
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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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 



22.3.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 19/19 

 2
2

.3
.2

0
1
8

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 1

9
/1

9
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 173/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/461 av 30. mars 2016 om endring av rådsforordning (EF)  

nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av gebyrene til Det europeiske 

legemiddelkontor med virkning fra 1. april 2016(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. 15h (rådsforordning (EF) nr. 297/95) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0461: Kommisjonsforordning (EU) 2016/461 av 30. mars 2016 (EUT L 80 av  

31.3.2016, s. 25).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/461 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) EUT L 80 av 31.3.2016, s. 25. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/10 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 174/2016 

av 23. september 2016 

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 (EU) 2016/903 av 8. juni 2016 i henhold til artikkel 3  

nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om et hestedekken impregnert med 

permetrin som brukes til bekjempelse av plagsomme insekter i hestens omgivelser(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/904 av 8. juni 2016 i henhold til artikkel 3  

nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om propan-2-ol-holdige produkter 

som brukes til hånddesinfeksjon(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. 12nnv (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/1985) skal nye nr. 12nnw–12nnx lyde: 

”12nnw. 32016 D 0903: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/903 av 8. juni 2016 i 

henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om et 

hestedekken impregnert med permetrin som brukes til bekjempelse av plagsomme insekter i 

hestens omgivelser (EUT L 152 av 9.6.2016, s. 43). 

12nnx. 32016 D 0904: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/904 av 8. juni 2016 i 

henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om 

propan-2-ol-holdige produkter som brukes til hånddesinfeksjon (EUT L 152 av  

9.6.2016, s. 45).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/903 og (EU) 2016/904 på islandsk og norsk, som skal 

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 152 av 9.6.2016, s. 43. 

(2) EUT L 152 av 9.6.2016, s. 45. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/11 
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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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 175/2016 

av 23. september 2016 

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 kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1028 av 19. april 2016 om endring, med sikte på 

tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bly i loddemateriale for elektriske forbindelser til 

temperaturfølere i visse innretninger(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1029 av 19. april 2016 om endring, med sikte på 

tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU med hensyn til unntak for kadmiumanoder i Hersch-celler til visse oksygenfølere som 

brukes i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter(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. 12q (europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU) skal nye 

strekpunkter lyde: 

”– 32016 L 1028: Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1028 av 19. april 2016 (EUT L 168 av 

25.6.2016, s. 13), 

– 32016 L 1029: Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1029 av 19. april 2016 (EUT L 168 av 

25.6.2016, s. 15).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert direktiv (EU) 2016/1028 og (EU) 2016/1029 på islandsk og norsk, som skal 

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 168 av 25.6.2016, s. 13. 

(2) EUT L 168 av 25.6.2016, s. 15. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/12 
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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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 176/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/863 av 31. mai 2016 om endring av vedlegg VII og VIII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til 

hudetsing/hudirritasjon, alvorlig øyeskade/øyeirritasjon og akutt giftighet(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: 

”– 32016 R 0863: Kommisjonsforordning (EU) 2016/863 av 31. mai 2016 (EUT L 144 av  

1.6.2016, s. 27).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/863 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) EUT L 144 av 1.6.2016, s. 27. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/13 



22.3.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 19/25 

 2
2

.3
.2

0
1
8

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 1

9
/2

5
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 177/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/1005 av 22. juni 2016 om endring av vedlegg XVII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til asbestfibrer 

(krysotil)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1017 av 23. juni 2016 om endring av vedlegg XVII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til uorganiske 

ammoniumsalter(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. 12zc (europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1907/2006) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32016 R 1005: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1005 av 22. juni 2016 (EUT L 165 av 

23.6.2016, s. 4), 

– 32016 R 1017: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1017 av 23. juni 2016 (EUT L 166 av 

24.6.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1005 og (EU) 2016/1017 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 165 av 23.6.2016, s. 4. 

(2) EUT L 166 av 24.6.2016, s. 1. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/14 
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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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 178/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/823 av 25. mai 2016 om endring av 

forordning (EF) nr. 771/2008 om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved 

Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans(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. 12zs (kommisjonsforordning (EF) nr. 771/2008) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

– 32016 R 0823: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/823 av 25. mai 2016 (EUT L 

137 av 26.5.2016, s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/823 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) EUT L 137 av 26.5.2016, s. 4. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/15 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 179/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/1179 av 19. juli 2016 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling(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. 12zze (europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1179: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1179 av 19. juli 2016 (EUT L 195 av  

20.7.2016, s. 11).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1179 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) EUT L 195 av 20.7.2016, s. 11. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/16 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 180/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/1068 av 1. juli 2016 om godkjenning av N-

syklopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin (cyromazin) som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 18(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1083 av 5. juli 2016 om godkjenning av 

aminer, N-C10-16-alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddiksyre som eksisterende 

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

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1084 av 5. juli 2016 om godkjenning av 

bifenyl-2-ol som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 3(3) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1085 av 5. juli 2016 om godkjenning av 

Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 

av type 3(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1086 av 5. juli 2016 om godkjenning av 2-

brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 6(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1087 av 5. juli 2016 om godkjenning av 

tolylfluanid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7(6) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1088 av 5. juli 2016 om godkjenning av 

kobberflak (med et ytre lag av alifatisk syre) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 

av type 21(7) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1089 av 5. juli 2016 om godkjenning av 

dikobberoksid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21(8) skal innlemmes 

i EØS-avtalen. 

9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1090 av 5. juli 2016 om godkjenning av 

kobbertiocyanat som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21(9) skal 

innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 178 av 2.7.2016, s. 13. 

(2) EUT L 180 av 6.7.2016, s. 4. 

(3) EUT L 180 av 6.7.2016, s. 9. 

(4) EUT L 180 av 6.7.2016, s. 12. 

(5) EUT L 180 av 6.7.2016, s. 15. 

(6) EUT L 180 av 6.7.2016, s. 18. 

(7) EUT L 180 av 6.7.2016, s. 21. 

(8) EUT L 180 av 6.7.2016, s. 25. 

(9) EUT L 180 av 6.7.2016, s. 29. 

2018/EØS/19/17 
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10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1093 av 6. juli 2016 om godkjenning av 

didecylmetylpoly(oksyetyl)ammoniumpropionat som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 8(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1094 av 6. juli 2016 om godkjenning av 

granulert kobber som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8(2) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

12) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV etter nr. 12zzzk (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/135) skal nye nr. 12zzzl–12zzzv lyde: 

”12zzzl. 32016 R 1068: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1068 av 1. juli 2016 om 

godkjenning av N-syklopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin (cyromazin) som eksisterende aktivt 

stoff til bruk i biocidprodukter av type 18 (EUT L 178 av 2.7.2016, s. 13). 

12zzzm. 32016 R 1083: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1083 av 5. juli 2016 om 

godkjenning av aminer, N-C10-16-alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med kloreddiksyre 

som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3 og 4 (EUT L 180 av 

6.7.2016, s. 4). 

12zzzn. 32016 R 1084: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1084 av 5. juli 2016 om 

godkjenning av bifenyl-2-ol som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 3 

(EUT L 180 av 6.7.2016, s. 9). 

12zzzo. 32016 R 1085: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1085 av 5. juli 2016 om 

godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 som eksisterende aktivt stoff til bruk 

i biocidprodukter av type 3 (EUT L 180 av 6.7.2016, s. 12). 

12zzzp. 32016 R 1086: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1086 av 5. juli 2016 om 

godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som eksisterende aktivt stoff til 

bruk i biocidprodukter av type 6 (EUT L 180 av 6.7.2016, s. 15). 

12zzzq. 32016 R 1087: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1087 av 5. juli 2016 om 

godkjenning av tolylfluanid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7 

(EUT L 180 av 6.7.2016, s. 18). 

12zzzr. 32016 R 1088: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1088 av 5. juli 2016 om 

godkjenning av kobberflak (med et ytre lag av alifatisk syre) som eksisterende aktivt stoff til 

bruk i biocidprodukter av type 21 (EUT L 180 av 6.7.2016, s. 21). 

12zzzs. 32016 R 1089: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1089 av 5. juli 2016 om 

godkjenning av dikobberoksid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 21 

(EUT L 180 av 6.7.2016, s. 25). 

12zzzt. 32016 R 1090: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1090 av 5. juli 2016 om 

godkjenning av kobbertiocyanat som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 

21 (EUT L 180 av 6.7.2016, s. 29). 

12zzzu. 32016 R 1093: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1093 av 6. juli 2016 om 

godkjenning av didecylmetylpoly(oksyetyl)ammoniumpropionat som eksisterende aktivt stoff til 

bruk i biocidprodukter av type 8 (EUT L 182 av 7.7.2016, s. 1).  

  

(1) EUT L 182 av 7.7.2016, s. 1. 

(2) EUT L 182 av 7.7.2016, s. 4. 
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12zzzv. 32016 R 1094: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1094 av 6. juli 2016 om 

godkjenning av granulert kobber som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8 (EUT L 

182 av 7.7.2016, s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/1068, (EU) 2016/1083, (EU) 2016/1084, (EU) 

2016/1085, (EU) 2016/1086, (EU) 2016/1087, (EU) 2016/1088, (EU) 2016/1089, (EU) 2016/1090, (EU) 

2016/1093 og (EU) 2016/1094 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 181/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/370 av 15. mars 2016 om godkjenning av det 

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

om omsetning av plantevernmidler, om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge 

midlertidige godkjenninger av dette aktive stoffet(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 gjøres følgende endringer:  

1. I nr. 13a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0370: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/370 av 15. mars 2016 

(EUT L 70 av 16.3.2016, s. 7).” 

2. Etter nr. 13zzzzzz (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/182) skal nytt  

nr. 13zzzzzza lyde: 

”13zzzzzza. 32016 R 0370: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/370 av  

15. mars 2016 om godkjenning av det aktive stoffet pinoksaden i samsvar med 

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

plantevernmidler, om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 og om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge 

midlertidige godkjenninger av dette aktive stoffet (EUT L 70 av 16.3.2016, s. 7).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/370 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1)  EUT L 70 av 16.3.2016, s. 7. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/18 
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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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 182/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/389 av 17. mars 2016 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet acibenzolar-s-metyl 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) 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 nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0389: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/389 av 17. mars 2016 

(EUT L 73 av 18.3.2016, s. 77).” 

2. Etter nr. 13zzzzzza (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/370) skal nytt  

nr. 13zzzzzzb lyde: 

”13zzzzzzb. 32016 R 0389: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/389 av  

17. mars 2016 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet acibenzolar-s-metyl i 

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

av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 73 av 18.3.2016, s. 77).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/389 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1)  EUT L 73 av 18.3.2016, s. 77. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/19 
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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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 183/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/636 av 22. april 2016 om tilbakekalling av 

godkjenningen av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-ylisobutyrat i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av Kommisjonens 

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/638 av 22. april 2016 om tilbakekalling av 

godkjenningen av det aktive stoffet Z-13-heksadecen-11-yn-1-ylacetat i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(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 gjøres følgende endringer:  

1. I nr. 13a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32016 R 0636: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/636 av 22. april 2016 

(EUT L 108 av 23.4.2016, s. 22), 

– 32016 R 0638: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/638 av 22. april 2016 

(EUT L 108 av 23.4.2016, s. 28).” 

2. Etter nr. 13zzzzzzb (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/389) skal nye  

nr. 13zzzzzzc–13zzzzzzd lyde: 

”13zzzzzzc.  32016 R 0636: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/636 av  

22. april 2016 om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-

7,13,16,19-dokosatetraen-1-ylisobutyrat i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 108 av 23.4.2016, s. 22). 

13zzzzzzd.  32016 R 0638: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/638 av  

22. april 2016 om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet Z-13-

heksadecen-11-yn-1-ylacetat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 (EUT L 108 av 23.4.2016, s. 28).”  

  

(1)  EUT L 108 av 23.4.2016, s. 22. 

(2)  EUT L 108 av 23.4.2016, s. 28. 

2018/EØS/19/20 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/636 og (EU) 2016/638 på islandsk og norsk, som skal 

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 184/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/672 av 29. april 2016 om godkjenning av 

pereddiksyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4, 5 og 6(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/678 av 29. april 2016 i henhold til artikkel 3 

nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om et produkt som består av 

tørkede lavendelblomster i en pose, og som bringes i omsetning for å beskytte mot møll(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. 17 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/9) skal nye nr. 18–19 lyde: 

”18. 32016 R 0672: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/672 av 29. april 2016 om 

godkjenning av pereddiksyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 

3, 4, 5 og 6 (EUT L 116 av 30.4.2016, s. 3). 

19. 32016 D 0678: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/678 av 29. april 2016 i 

henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om et produkt 

som består av tørkede lavendelblomster i en pose, og som bringes i omsetning for å beskytte mot 

møll (EUT L 116 av 30.4.2016, s. 37).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/672 og gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/678 på 

islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis 

gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 116 av 30.4.2016, s. 3. 

(2) EUT L 116 av 30.4.2016, s. 37. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/21 
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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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 185/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/1120 av 11. juli 2016 om endring av vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1121 av 11. juli 2016 om endring av vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1143 av 13. juli 2016 om endring av vedlegg VI til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(3) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XVI nr. 1a (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009) 

skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32016 R 1120: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1120 av 11. juli 2016 (EUT L 187 av 

12.7.2016, s. 1), 

– 32016 R 1121: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1121 av 11. juli 2016 (EUT L 187 av 

12.7.2016, s. 4), 

– 32016 R 1143: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1143 av 13. juli 2016 (EUT L 189 av 

14.7.2016, s. 40).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1120, (EU) 2016/1121 og (EU) 2016/1143 på islandsk og norsk, som 

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1)  EUT L 187 av 12.7.2016, s. 1. 

(2)  EUT L 187 av 12.7.2016, s. 4. 

(3)  EUT L 189 av 14.7.2016, s. 40. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/22 
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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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 186/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/1198 av 22. juli 2016 om endring av vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(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 XVI nr. 1a (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009) 

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1198: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1198 av 22. juli 2016 (EUT L 198 av 

23.7.2016, s. 10).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1198 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1)  EUT L 198 av 23.7.2016, s. 10. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/23 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 187/2016 

av 23. september 2016 

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 2014/28/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av og kontroll med eksplosive 

varer til sivil bruk (omarbeiding)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Direktiv 2014/28/EU opphever kommisjonsdirektiv 93/15/EØF(2) og 2004/57/EF(3), som er 

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

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. Teksten i nr. 1 (rådsdirektiv 93/15/EØF) skal lyde: 

”32014 L 0028: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/28/EU av 26. februar 2014 om 

harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av og kontroll 

med eksplosive varer til sivil bruk (omarbeiding) (EUT L 96 av 29.3.2014, p. 1).” 

2. Teksten i nr. 3 (kommisjonsdirektiv 2004/57/EF) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv 2014/28/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 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1)  EUT L 96 av 29.3.2014, s. 1. 

(2)  EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. 

(3) EUT L 127 av 29.4.2004, s. 73. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/24 
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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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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MELDING TIL LESEREN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 188/2016 

ble tilbakekalt før den var blitt vedtatt, og foreligger derfor ikke. 

2018/EØS/19/25 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 189/2016 

av 23. september 2016 

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 gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/629 av 20. april 2016 om medlemsstatenes 

adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om 

innlands transport av farlig gods(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. 13c (europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32016 D 0629: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/629 av 20. april 2016 (EUT 

L 106 av 22.4.2016, s. 26).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/629 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) EUT L 106 av 22.4.2016, s. 26. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/26 
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MELDING TIL LESEREN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 190/2016 

ble tilbakekalt før den var blitt vedtatt, og foreligger derfor ikke. 

2018/EØS/19/27 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 191/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/68 av 21. januar 2016 om felles 

framgangsmåter og spesifikasjoner som er nødvendige for å kunne kople sammen elektroniske 

registre over sjåførkort(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. 21b (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014) skal 

nytt nr. 21ba lyde: 

”21ba. 32016 R 0068: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/68 av 21. januar 2016 om 

felles framgangsmåter og spesifikasjoner som er nødvendige for å kunne kople sammen 

elektroniske registre over sjåførkort (EUT L 15 av 22.1.2016, s. 51).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/68 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 122/2016 av 3. juni 2016(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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) EUT L 15 av 22.1.2016, s. 51. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 308 av 23.11.2017, s. 27, og EØS-tillegget nr. 76 av 23.11.2017, s. 32. 

2018/EØS/19/28 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 192/2016 

av 23. september 2016 

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) 2016/527 av 4. april 2016 om endring av forordning (EU)  

nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 

«Telematikkprogrammer for persontrafikk» i det transeuropeiske jernbanesystem(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. 37dj (kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2011) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32016 R 0527: Kommisjonsforordning (EU) 2016/527 av 4. april 2016 (EUT L 88 av  

5.4.2016, s. 26).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/527 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) EUT L 88 av 5.4.2016, s. 26. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/29 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN 

nr. 193/2016 

av 23. september 2016 

om endring av vedlegg XIII til EØS-avtala (Transport) 

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 gjennomføringsforordning (EU) 2016/462 av 30. mars 2016 om endring av 

forordning (EF) nr. 324/2008 om fastsetjing av reviderte framgangsmåtar for gjennomføring av 

Kommisjonens inspeksjonar når det gjeld maritim trygging(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

2) Vedlegg XIII til EØS-avtala bør difor endrast – 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg XIII nr. 56r (kommisjonsforordning (EF) nr. 324/2008) vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

– 32016 R 0462: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/462 av 30. mars 2016 (EUT 

L 80 av 31.3.2016, s. 28).” 

Artikkel 2 

Teksta til gjennomføringsforordning (EU) 2016/462 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 24. september 2016, 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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) TEU L 80 av 31.3.2016, s. 28. 

(*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2018/EØS/19/30 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 194/2016 

av 23. september 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern) 

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. 524/2013 av 21. mai 2013 om nettbasert

tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv

2009/22/EF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Det er nødvendig å fastsette særlige overgangsregler i påvente av full innlemming av

oversettelsesfunksjonen i NT-plattformen nevnt i forordning (EU) nr. 524/2013 artikkel 5 med

hensyn til islandsk.

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1051 av 1. juli 2015 om nærmere regler for

gjennomføring av funksjonene på den nettbaserte tvisteløsningsplattformen, om nærmere regler for

det elektroniske klageskjemaet og om samarbeidet mellom kontaktpunktene fastsatt i

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i

forbrukersaker(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.

4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 om alternativ tvisteløsning i

forbrukersaker og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF(3) skal

innlemmes i EØS-avtalen.

5) EØS-avtalens vedlegg XIX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIX gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 7d (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF) tilføyes følgende:

”, endret ved: 

– 32013 R 0524: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013

(EUT L 165 av 18.6.2013, s. 1),

– 32013 L 0011: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 (EUT L 165

av 18.6.2013, s. 63).”

2. I nr. 7f (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004) skal nye strekpunkter lyde:

”– 32013 R 0524: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 

(EUT L 165 av 18.6.2013, s. 1), 

(1) EUT L 165 av 18.6.2013, s. 1. 

(2) EUT L 171 av 2.7.2015, s. 1. 

(3) EUT L 165 av 18.6.2013, s. 63. 

2018/EØS/19/31 
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– 32013 L 0011: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 (EUT L 165

av 18.6.2013, s. 63).”

3. Etter nr. 7i (europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU) tilføyes følgende:

”7j. 32013 R 0524: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om 

nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og 

direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 1). 

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

a) Med hensyn til EFTA-statene skal NT-plattformen nevnt i forordningens artikkel 5 være

tilgjengelig innen 40 virkedager etter at EØS-komiteens beslutning nr. 194/2016 av

23. september 2016 trådte i kraft(1).

b) NT-plattformen skal være tilgjengelig på alle språk nevnt i EØS-avtalens artikkel 129

nr. 1.

c) Som unntak fra forordningens artikkel 5 nr. 4 bokstav e) skal NT-plattformens

oversettelsesfunksjon til og fra islandsk innledningsvis være tilgjengelig bare med hensyn

til resultatet av en AT-prosedyre oversendt fra et AT-organ. Island skal sørge for at

brukere av NT-plattformen kan få oversatt alle andre opplysninger til og fra islandsk

gjennom sitt NT-kontaktpunkt, dersom disse opplysningene er nødvendige for å løse

tvisten, og de ble utvekslet via NT-plattformen på et annet språk. Opplysninger om disse

reglene med hensyn til islandsk skal være tilgjengelige på NT-plattformens nettsted.

Kommisjonen og Island skal bestrebe seg på å forbedre oversettelsesfunksjonene i NT-

plattformen for islandsk for å sørge for sammenlignbar kvalitet for alle funksjoner som 

tilbys for de andre språkene, og skal jevnlig informere EØS-komiteen om framskrittene 

som gjøres. Når oversettelsesfunksjonene er av sammenlignbar kvalitet med hensyn til 

islandsk og de andre språkene, skal EØS-komiteen uten unødig opphold treffe en 

beslutning for å avslutte tiltakene fastsatt i dette punkt.  

7ja. 32015 R 1051: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1051 av 1. juli 2015 om 

nærmere regler for gjennomføring av funksjonene på den nettbaserte tvisteløsnings-

plattformen, om nærmere regler for det elektroniske klageskjemaet og om samarbeidet 

mellom kontaktpunktene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 

om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker (EUT L 171 av 2.7.2015, s. 1). 

7k. 32013 L 0011: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 om alternativ 

tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 

2009/22/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 63). 

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

a) Henvisninger til andre rettsakter i direktivet skal anses som relevante i den grad og den

form nevnte rettsakter er innlemmet i EØS-avtalen.

b) Med hensyn til EFTA-statene skal artikkel 11 nr. 2 lyde:

’2. Ved anvendelse av denne artikkel skal ’vanlig oppholdssted’ bestemmes i samsvar 

med følgende: 

(1) EUT L 80 av 22.3.2018, s. 37, og EØS-tillegget nr. 19 av 22.3.2018, s. 51. 
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a) Vanlig oppholdssted for selskaper og andre organer, foretak eller personlige foretak, 

skal være der hovedadministrasjonen er plassert. 

Vanlig oppholdssted for en fysisk person som handler innenfor rammen av sin 

forretningsvirksomhet, skal være der denne har sitt forretningssted. 

b) Dersom avtalen er inngått innenfor rammen av aktiviteten til en filial, et agentur eller 

enhver annen virksomhet, eller, dersom en filial, et agentur eller enhver annen 

virksomhet er ansvarlig for gjennomføringen i henhold til avtalen, skal det stedet der 

nevnte filial, agentur eller enhver annen virksomhet er plassert, regnes som vanlig 

oppholdssted. 

c) For å bestemme vanlig oppholdssted skal det relevante tidspunktet være det 

tidspunktet avtalen ble inngått.’ 

c) I artikkel 18 nr. 2 tilføyes følgende: 

’Kommisjonen skal tilføye på nevnte liste vedkommende myndigheter og sentrale 

kontaktpunkter utpekt av EFTA-statene.’ 

d) I artikkel 20 nr. 4 skal følgende tilføyes etter ordene ’meldes til Kommisjonen.’: 

’Kommisjonen skal tilføye på nevnte liste AT-organene etablert i EFTA-statene og 

registrert i samsvar med nr. 2.’” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) nr. 524/2013, gjennomføringsforordning (EU) 2015/1051 og direktiv 

2013/11/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 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(*) Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 195/2016 

av 23. september 2016 

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) Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/611 av 15. april 2016 om referansedokumentet om beste 

miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for 

referansemåling av beste kvalitet for turistsektoren i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 om 

frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon 

(EMAS)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX etter nr. 1eaf (kommisjonsbeslutning (EU) 2015/801) skal nytt nr. 1eag lyde: 

”1eag. 32016 D 0611: Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/611 av 15. april 2016 om referansedokumentet 

om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier 

for referansemåling av beste kvalitet for turistsektoren i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 

om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon 

(EMAS) (EUT L 104 av 20.4.2016, s. 27).” 

Artikkel 2 

Teksten til beslutning (EU) 2016/611 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) EUT L 104 av 20.4.2016, s. 27. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/32 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 196/2016 

av 23. september 2016 

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) Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/774 av 18. mai 2016 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer(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. 32e (europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32016 L 0774: Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/774 av 18. mai 2016 (EUT L 128 av  

19.5.2016, s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2016/774 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. september 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) EUT L 128 av 19.5.2016, s. 4. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/33 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 197/2016 

av 23. september 2016 

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 delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2016/758 av 4. februar 2016 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 for å tilpasse vedlegg III til nevnte forordning(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 12 nr. 6 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013) 

tilføyes følgende i strekpunktet: 

”, endret ved: 

– 32016 R 0758: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/758 av 4. februar 2016 (EUT L 126 av 

14.5.2016, s. 3).” 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter 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 23. september 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) EUT L 126 av 14.5.2016, s. 3. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/19/34 
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Beslutninger i EØS-komiteen som er trådt i kraft etter at forfatningsrettslige krav i  

henhold til EØS-avtalens artikkel 103 er oppfylt i løpet av 2017, og  

tilknyttede beslutninger 

Fra mars 2000 har EØS-komiteens beslutninger inneholdt en fotnote som oppgir om beslutningenes 

ikrafttredelsesdato avhenger av at forfatningsrettslige krav er oppfylt av en eller flere avtaleparter. For 

beslutningene oppført nedenfor ble det meddelt slike forfatningsrettslige krav. De berørte avtaleparter har 

nå underrettet de øvrige avtaleparter om at de har fullført sine internrettslige prosedyrer. Beslutningenes 

ikrafttredelsesdato er som angitt i tabellen. I tillegg trer enkelte EØS-komitébeslutninger i kraft først når 

de forfatningsrettslige krav i ovennevnte beslutninger er oppfylt, disse beslutningene er også oppført 

nedenfor. 

Beslutning nr. 
Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikraft-

tredelsesdato 

173/2013 8.10.2013 EUT L 58 av 27.2.2014, s. 27. 

EØS-tillegget nr. 13 av 27.2.2014, 

s. 29. 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/33/EF 

av 23. april 2009 om fremming av rene og 

energieffektive veigående motorvogner 

1.7.2017 

316/2015 11.12.2015 EUT L 263 av 12.10.2017, s. 35. 

EØS-tillegget nr. 64 av 12.1.2017, 

s. 43. 

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2015/719 av 29. april 2015 om endring av 

rådsdirektiv 96/53/EF om fastsettelse av største 

tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal 

trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal 

trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet 

1.8.2017 

46/2016 18.3.2016 EUT L 270 av 19.10.2017, s. 11. 

EØS-tillegget nr. 66 av 

19.10.2017, s. 11. 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/30/EU 

av 26. februar 2014 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk 

kompatibilitet (omarbeiding) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/34/EU 

av 26. februar 2014 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om utstyr og 

sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige 

omgivelser (omarbeiding) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/35/EU 

av 26. februar 2014 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring 

på markedet av elektrisk utstyr bestemt til bruk 

innenfor visse spenningsgrenser 

1.7.2017 

92/2016 29.4.2016 EUT L 300 av 16.11.2017, s. 43. 

EØS-tillegget nr. 73 av 

16.11.2017, s. 47. 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2120 av 25. november 2015 om fastsettelse av 

tiltak for tilgang til et åpent internett og om endring 

av direktiv 2002/22/EF om leveringspliktige 

tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester og 

forordning (EU) nr. 531/2012 om gjesting i 

offentlige mobilkommunikasjonsnett i Unionen 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2352 av 16. desember 2015 om fastsettelse av 

det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen 

1.6.2017 

100/2016 29.4.2016 EUT L 300 av 16.11.2017, s. 61. 

EØS-tillegget nr. 73 av 

16.11.2017, s. 66. 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/2119 av 20. november 2015 om fastsettelse av 

konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) 

for produksjon av trebaserte plater, i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

1.7.2017 

2018/EØS/19/35 
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Beslutning nr. 
Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikraft-

tredelsesdato 

121/2016 3.6.2016 EUT L 308 av 23.11.2017, s. 25. 

EØS-tillegget nr. 76 av 

23.11.2017, s. 30. 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/60/EU 

av 15. mai 2014 om tilbakelevering av 

kulturgjenstander som er fjernet ulovlig fra en 

medlemsstats territorium, og om endring av 

forordning (EU) nr. 1024/2012 

1.7.2017 

166/2016 23.9.2016 EUT L 80 av 22.3.2018, s. 4. 

EØS-tillegget nr. 19 av 22.3.2018, 

s. 5. 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/262 av 17. februar 2015 om fastsettelse av 

regler i henhold til rådsdirektiv 90/427/EØF og 

2009/156/EF for metoder for identifikasjon av dyr av 

hestefamilien (hestepassforordningen) 

1.7.2017 

194/2016 23.9.2016 EUT L 80 av 22.3.2018, s. 37. 

EØS-tillegget nr. 19 av 22.3.2018, 

s. 51. 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om nettbasert 

tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av 

forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 

2009/22/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/1051 av 1. juli 2015 om nærmere regler for 

gjennomføring av funksjonene på den nettbaserte 

tvisteløsningsplattformen, om nærmere regler for det 

elektroniske klageskjemaet og om samarbeidet 

mellom kontaktpunktene fastsatt i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert 

tvisteløsning i forbrukersaker 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU 

av 21. mai 2013 om alternativ tvisteløsning i 

forbrukersaker og om endring av forordning (EF) 

nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF 

1.7.2017 

206/2016 30.9.2016 EUT L 46 av 23.2.2017, s. 53. 

EØS-tillegget nr. 13 av 23.2.2017, 

s. 63. 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, 

sentrale motparter og transaksjonsregistre 

1.7.2017 

215/2016 28.10.2016 Ennå ikke kunngjort Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/757 av 29. april 2015 om overvåking, 

rapportering og kontroll av karbondioksidutslipp fra 

sjøtransport og om endring av direktiv 2009/16/EF 

1.7.2017 

35/2017 3.2.2017 Ennå ikke kunngjort Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/752/EU av 30. oktober 2014 om likeverdighet 

mellom rammereglene i Japan for sentrale motparter 

og kravene i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/753/EU av 30. oktober 2014 om likeverdighet 

mellom rammereglene i Singapore for sentrale 

motparter og kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-

derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

1.7.2017 
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Beslutning nr. 
Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikraft-

tredelsesdato 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/754/EU av 30. oktober 2014 om likeverdighet 

mellom rammereglene i Hongkong for sentrale 

motparter og kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-

derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/755/EU av 30. oktober 2014 om likeverdighet 

mellom rammereglene i Australia for sentrale 

motparter og kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-

derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/2038 av 13. november 2015 om likeverdighet 

mellom rammereglene i Republikken Korea for 

sentrale motparter og kravene i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-

derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/2039 av 13. november 2015 om likeverdighet 

mellom rammereglene i Sør-Afrika for sentrale 

motparter og kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-

derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/2040 av 13. november 2015 om likeverdighet 

mellom rammereglene i visse provinser i Canada for 

sentrale motparter og kravene i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-

derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/2041 av 13. november 2015 om likeverdighet 

mellom rammereglene i Mexico for sentrale 

motparter og kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-

derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/2042 av 13. november 2015 om likeverdighet 

mellom rammereglene i Sveits for sentrale motparter 

og kravene i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre 

37/2017 3.2.2017 Ennå ikke kunngjort Kommisjonsdirektiv 2014/88/EU av 9. juli 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/49/EF om felles sikkerhetsindikatorer og felles 

metoder for beregning av kostnadene ved ulykker 

1.1.2018 
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Beslutning nr. 
Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikraft-

tredelsesdato 

38/2017 3.2.2017 Ennå ikke kunngjort Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/882 av  

1. juni 2016 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/59/EF med hensyn til språkkrav 

1.1.2018 

39/2017 3.2.2017 Ennå ikke kunngjort Kommisjonsdirektiv 2014/82/EU av 24. juni 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/59/EF om allmenne faglige kunnskaper, 

medisinske krav og krav til førerbevis 

1.1.2018 

41/2017 3.2.2017 Ennå ikke kunngjort Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/1804 av 10. oktober 2016 om nærmere regler 

for anvendelse av artikkel 34 og 35 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU om 

innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet 

innenfor vann- og energiforsyning, transport og 

posttjenester 

1.9.2017 
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