EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 178/2021
av 11. juni 2021
om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,
og ut fra følgende betraktninger:
1)

Rådsdirektiv (EU) 2017/159 av 19. desember 2016 om gjennomføring av
avtalen vedrørende gjennomføring av Den internasjonale arbeidsorganisasjons konvensjon om arbeidsvilkår i fiskerisektoren, 2007, inngått 21. mai
2012 mellom Forbundet for landbrukssamvirker i Den europeiske union
(Cogeca), Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) og Sammenslutningen av nasjonale organisasjoner for fiskeriforetak i Den europeiske
union (Europêche)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2)

EØS-avtalens vedlegg XVIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg XVIII, etter nr. 32o (rådsdirektiv (EU) 2018/131), tilføyes følgende:
”32p. 32017 L 0159: Rådsdirektiv (EU) 2017/159 av 19. desember 2016 om
gjennomføring av avtalen vedrørende gjennomføring av Den internasjonale arbeidsorganisasjons konvensjon om arbeidsvilkår i fiskerisektoren,
2007, inngått 21. mai 2012 mellom Forbundet for landbrukssamvirker i
Den europeiske union (Cogeca), Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) og Sammenslutningen av nasjonale organisasjoner for fiskeriforetak i Den europeiske union (Europêche) (EUT L 25 av 31.1.2017, s.
12).
Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
Henvisninger til unionsretten skal forstås som henvisninger til EØSavtalen.”

(1) EUT L 25 av 31.1.2017, s. 12.

Artikkel 2
Teksten til direktiv (EU) 2017/159 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 12. juni 2021, forutsatt at alle meddelelser etter
EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt().
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 11. juni 2021.
For EØS-komiteen
Clara Ganslandt
Formann

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

