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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 104/2017 

av 13. juni 2017 

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) 2015/45 av 14. januar 2015 om endring av europaparlaments- og

rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til innovative

teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer(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 I nr. 45zu (kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008) og 45zx 

(europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32015 R 0045: Kommisjonsforordning (EU) 2015/45 av 14. januar 2015 (EUT L 9 av 

15.1.2015, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2015/45 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 14. juni 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av 16. juni 2017(2) eller EØS-

komiteens beslutning nr. 111/2017 av 16. juni 2017(3) trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

(1) EUT L 9 av 15.1.2015, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 142 av 7.6.2018, s. 41, og EØS-tillegget nr. 37 av 7.6.2018, s. 9. 

(3) EUT L 142 av 7.6.2018, s. 45, og EØS-tillegget nr. 37 av 7.6.2018, s. 14. 

2018/EØS/37/01 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 105/2017 

av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester) 

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) 2017/920 av 17. mai 2017 om endring av forordning

(EU) nr. 531/2012 med hensyn til regler for engrosmarkeder for nettgjesting(1) skal innlemmes i

EØS-avtalen.

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 av 15. desember 2016 om fastsettelse av 

nærmere regler for anvendelsen av ordningen for normal bruk, for metoden til å vurdere om 
avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er bærekraftig, og for søknaden 
som en nettgjestingstilbyder skal levere i forbindelse med vurderingen(2) skal innlemmes i 
EØS-avtalen.

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 av 16. desember 2016 om fastsettelse

av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving

av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352(3) skal innlemmes i EØS-avtalen.

4) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 opphever Kommisjonens gjennomføringsforordning

(EU) 2015/2352(4), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i

EØS-avtalen.

5) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 5cu (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32017 R 0920: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/920 av 17. mai 2017 (EUT 

L 147 av 9.6.2017, s. 1).” 

2. I nr. 5cu (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012) tilføyes følgende tilpasning:

”c) Forordningens bestemmelser med hensyn til tildeling av oppgaver til BEREC får anvendelse i 

samsvar med EØS-komiteens beslutning som innlemmer europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1211/2009 i EØS-avtalen, fra den dag beslutningen trer i kraft.” 

3. Etter nr. 5cub (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352) skal nytt nr. 5cuc lyde:

(1) EUT L 147 av 9.6.2017, s. 1. 

(2) EUT L 344 av 17.12.2016, s. 46. 

(3) EUT L 344 av 17.12.2016, s. 77. 

(4) EUT L 331 av 17.12.2015, s. 7. 

2018/EØS/37/02 
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”5cuc. 32016 R 2286: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 av 

15. desember 2016 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av ordningen for normal

bruk, for metoden til å vurdere om avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i 

sluttbrukerleddet er bærekraftig, og for søknaden som en nettgjestingstilbyder skal levere i 

forbindelse med vurderingen (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 46).” 

4. Teksten i nr. 5cub (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352) skal lyde:

”32016 R 2292: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 av 16. desember 2016 om

fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om

oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352 (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 77).”

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/920 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 og (EU) 2016/2292 

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 14. juni 2017, 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 13. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 106/2017 

av 13. juni 2017 

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) 2016/403 av 18. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 med hensyn til klassifiseringen av alvorlige overtredelser av 

Unionens regler som kan føre til at et veitransportforetak ikke oppfyller vandelskravet, og om 

endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF(1) skal innlemmes i  

EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

1. Etter nr. 19ab (kommisjonsforordning (EU) nr. 1213/2010) skal nytt nr. 19ac lyde: 

”19ac. 32016 R 0403: Kommisjonsforordning (EU) 2016/403 av 18. mars 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 med hensyn til klassifiseringen av 

alvorlige overtredelser av Unionens regler som kan føre til at et veitransportforetak ikke 

oppfyller vandelskravet, og om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/22/EF (EUT L 74 av 19.3.2016, s. 8).” 

2. I nr. 21a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0403: Kommisjonsforordning (EU) 2016/403 av 18. mars 2016 (EUT L 74 av 

19.3.2016, s. 8).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/403 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 14. juni 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 74 av 19.3.2016, s. 8. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/37/03 
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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 13. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 107/2017 

av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt  

EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1032 av 13. juni 2016 om fastsettelse av 

konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for industrien for ikke-jernholdige metaller i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(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. 1fm (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2119) 

skal nytt nr. 1fn lyde: 

”1fn. 32016 D 1032: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1032 av 13. juni 2016 om 

fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for industrien for ikke-

jernholdige metaller i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU (EUT L 174 av 

30.6.2016, s. 32).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1032 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 14. juni 2017, 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 13. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 174 av 30.6.2016, s. 32. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/37/04 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN 

nr. 108/2017 

av 13. juni 2017 

om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla  

EØS-avtala, særleg artikkel 98, 

og på følgjande bakgrunn: 

1) Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/175 av 25. januar 2017 om fastsetjing av kriteria for tildeling av 

EU-miljømerket til overnattingsstader(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

2) Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/176 av 25. januar 2017 om fastsettelse av kriterier for EU-

miljømerket for tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg(2) skal takast inn i EØS-avtala. 

3) Avgjerd (EU) 2017/175 opphevar kommisjonsvedtak 2009/564/EF(3) og 2009/578/EF(4), som er 

tekne inn i EØS-avtala og difor skal opphevast i EØS-avtala. 

4) Avgjerd (EU) 2017/176 opphevar kommisjonsvedtak 2010/18/EF(5), som er teke inn i EØS-avtala 

og difor skal opphevast i EØS-avtala. 

5) Vedlegg XX til EØS-avtala bør difor endrast – 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedlegg XX til EØS-avtala vert det gjort følgjande endringar: 

1. Teksta i nr. 2m (kommisjonsvedtak 2009/578/EF) skal lyde: 

”32017 D 0175: Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/175 av 25. januar 2017 om fastsetjing av kriteria for 

tildeling av EU-miljømerket til overnattingsstader (EUT L 28 av 2.2.2017, s. 9).” 

2. Teksta i nr. 2zb (kommisjonsvedtak 2010/18/EF) skal lyde: 

”32017 D 0176: Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/176 av 25. januar 2017 om fastsettelse av kriterier 

for EU-miljømerket for tre-, kork- og bambusbaserte gulvbelegg (EUT L 28 av 2.2.2017, s. 44).” 

3. Teksta i nr. 2p (kommisjonsvedtak 2009/564/EF) vert oppheva. 

Artikkel 2 

Teksta til avgjerd (EU) 2017/175 og (EU) 2017/176 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 14. juni 2017, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103  

nr. 1 i EØS-avtala er sende inn().  

  

(1) TEU L 28 av 2.2.2017, s. 9. 

(2) TEU L 28 av 2.2.2017, s. 44. 

(3) TEU L 196 av 28.7.2009, s. 36. 

(4) TEU L 198 av 30.7.2009, s. 57. 

(5) TEU L 8 av 13.1.2010, s. 32. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2018/EØS/37/05 
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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 13. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Forman 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 109/2017 

av 16. juni 2017 

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) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å redusere 

CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om overvåking og rapportering 

av data om registrering av nye personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 63/2011 av 26. januar 2011 om fastsettelse av nærmere 

bestemmelser om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en 

framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-

utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(4) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 429/2012 av 22. mai 2012 om endring av 

forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til anvendelsen av et felles format for melding om feil 

fra produsenter av personbiler(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 396/2013 av 30. april 2013 om endring av 

forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til visse krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye 

personbiler(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 397/2013 av 30. april 2013 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler(7) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 333/2014 av 11. mars 2014 om endring av 

forordning (EF) nr. 443/2009 for å definere metodene for å nå målet om å redusere CO2-utslipp fra 

nye personbiler innen 2020(8) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

9) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/6 av 31. oktober 2014 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å ta hensyn til utviklingen når det 

gjelder massen til nye personbiler som ble registrert i 2011, 2012 og 2013(9) skal innlemmes i 

EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1. 

(2) EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15. 

(3) EUT L 23 av 27.1.2011, s. 16. 

(4) EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19. 

(5) EUT L 132 av 23.5.2012, s. 11. 

(6) EUT L 120 av 1.5.2013, s. 1. 

(7) EUT L 120 av 1.5.2013, s. 4. 

(8) EUT L 103 av 5.4.2014, s. 15. 

(9) EUT L 3 av 7.1.2015, s. 1. 

2018/EØS/37/06 
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10) Forordning (EF) nr. 443/2009 opphever europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1753/2000/EF(10), 

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

11) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer: 

1. Teksten i nr. 21ae (europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1753/2000/EF) skal lyde: 

”32009 R 0443: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om 

fastsettelse av utslippsstandarder for nye personbiler som del av Fellesskapets integrerte metode for å 

redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 140 av 5.6.2009, s. 1), endret ved: 

– 32013 R 0397: Kommisjonsforordning (EU) nr. 397/2013 av 30. april 2013 (EUT L 120  

av 1.5.2013, s. 4), 

– 32014 R 0333: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 333/2014 av 11. mars 2014 

(EUT L 103 av 5.4.2014, s. 15), 

– 32015 R 0006: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/6 av 31. oktober 2014 (EUT L 3 av 

7.1.2015, s. 1). 

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

a) I artikkel 7 nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

’Dersom sammenslutningen omfatter bare produsenter etablert i EFTA-statene, skal produsentene 

legge fram opplysningene for EFTAs overvåkingsorgan. Dersom sammenslutningen omfatter 

minst én produsent etablert i Unionen og minst én produsent etablert i EFTA-statene, skal 

produsentene legge fram opplysningene for Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan.’ 

b) I artikkel 7 nr. 3 skal nytt ledd lyde: 

’EFTAs overvåkingsorgan skal underrette produsenter etablert i EFTA-statene.’ 

c) I artikkel 7 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’Dersom sammenslutningen omfatter bare produsenter etablert i EFTA-statene, skal produsentene 

i fellesskap informere EFTAs overvåkingsorgan. Dersom sammenslutningen omfatter eller 

utvides til å omfatte minst én produsent etablert i Unionen og minst én produsent etablert i EFTA-

statene, skal produsentene i fellesskap informere både Kommisjonen og EFTAs 

overvåkingsorgan.’ 

d) I artikkel 7 nr. 5 skal ordene ’traktatens artikkel 81 og 82’ forstås som ’artikkel 53 og 54 i  

EØS-avtalen’, og ordet ’Fellesskapets’ skal forstås som ’EØS-avtalens’. 

e) I artikkel 7 nr. 7 og artikkel 10 nr. 1 skal ordene ’eller EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter 

ordet ’Kommisjonen’. 

f) Dataene som EFTA-statene innrapporterer, skal også føres i det sentrale registeret nevnt i  

artikkel 8 nr. 4. 

g) I artikkel 8 nr. 4 skal nytt ledd lyde:  

  

(10) EUT L 202 av 10.8.2000, s. 1. 
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’EFTAs overvåkingsorgan skal foreta beregningene nevnt i første ledd for produsenter etablert i 

EFTA-statene og underrette hver produsent etablert i EFTA-statene i samsvar med annet ledd.’ 

h) Uten at protokoll 1 til EØS-avtalen berøres, skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs 

overvåkingsorgan,’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’ i artikkel 8 nr. 5 og 6 og artikkel 11  

nr. 3, 4, 5 og 6. 

i) I artikkel 9 nr. 1 skal nye ledd lyde: 

’Dersom produsenten eller lederen av sammenslutningen er etablert i en EFTA-stat, skal EFTAs 

overvåkingsorgan ilegge overtredelsesgebyret. 

Overtredelsesgebyrene skal fordeles forholdsmessig mellom Kommisjonen og EFTAs 

overvåkingsorgan, i samsvar med andelen registreringer av nye personbiler i henholdsvis EU eller 

EFTA-statene sett i forhold til det samlede antallet nye personbiler registrert innen EØS.’ 

j) I artikkel 9 nr. 3 skal nye ledd lyde:  

’Kommisjonen skal bruke metoden fastsatt i kommisjonsbeslutning 2012/100/EU for innkreving 

av overtredelsesgebyrer nevnt i nr. 1, også med hensyn til registreringer i EFTA-stater av 

produsenter etablert i EU. 

EFTAs overvåkingsorgan skal fastsette metoden for innkreving av overtredelsesgebyrer nevnt i  

nr. 1. Denne metoden skal baseres på Kommisjonens metode.’ 

k) I artikkel 9 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’Når det gjelder EFTA-statene, skal EFTA-statene fastsette fordelingen av overtredelses-

gebyrene.’ 

l) Uten at protokoll I til EØS-avtalen berøres, skal ordene ’eller, for en produsent etablert i EFTA-

statene, EFTAs overvåkingsorgan,’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’ i artikkel 11 nr. 2 og 4 

annet ledd. 

m) I artikkel 12 nr. 2 skal nytt ledd lyde:  

’Leverandører eller produsenter etablert i EFTA-statene skal sende søknader i henhold til denne 

artikkel til Kommisjonen. Kommisjonen skal gi slike søknader samme prioritet som andre 

søknader i henhold til denne artikkel.’ 

n) I artikkel 12 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’Kommisjonsbeslutninger om godkjenning av innovative teknologier i henhold til denne artikkel 

får generell anvendelse og skal innlemmes i EØS-avtalen.’ 

o) Denne forordning får ikke anvendelse for Liechtenstein.” 

2. Etter nr. 21ae (europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1753/2000/EF) tilføyes følgende: 

”21aea. 32011 R 0063: Kommisjonsforordning (EU) nr. 63/2011 av 26. januar 2011 om fastsettelse 

av nærmere bestemmelser om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp i samsvar med 

artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 23 av 

27.1.2011, s. 16). 

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

a) Uten at protokoll I til EØS-avtalen berøres, skal ordene ’eller, der det er relevant, 

EFTAs overvåkingsorgan,’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’ i artikkel 7 nr. 1. 

b) Artikkel 7 nr. 2 og e-postadressen angitt i vedlegg I får ikke anvendelse for EFTAs 

overvåkingsorgan. 

21aeb. 32011 R 0725: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av  

25. juli 2011 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av 

innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 av 26.7.2011, s. 19).  
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21aec. 32010 R 1014: Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om 

overvåking og rapportering av data om registrering av nye personbiler i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 av 11.11.2010, s. 15), 

endret ved: 

– 32012 R 0429: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 429/2012 av  

22. mai 2012 (EUT L 132 av 23.5.2012, s. 11), 

– 32013 R 0396: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 396/2013 av  

30. april 2013 (EUT L 120 av 1.5.2013, s. 1). 

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

a) I artikkel 8 og 9 skal ordene ’eller, for en produsent etablert i EFTA-statene, EFTAs 

overvåkingsorgan,’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’. 

b) Artikkel 9 nr. 5 får ikke anvendelse for EFTAs overvåkingsorgan.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EF) nr. 443/2009, (EU) nr. 1014/2010, (EU) nr. 63/2011, (EU) nr. 397/2013 og 

(EU) nr. 333/2014 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011, (EU) nr. 429/2012 og (EU)  

nr. 396/2013 og delegert forordning (EU) 2015/6 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 17. juni 2017, 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 16. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 110/2017 

av 13. juni 2017 

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) 2017/126 av 24. januar 2017 om endring av beslutning 2013/448/EU 

med hensyn til fastsettelse av en ensartet tverrsektoriell korreksjonsfaktor i samsvar med artikkel 

10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(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. 21alg (kommisjonsbeslutning 2013/448/EU) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 D 0126: Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/126 av 24. januar 2017 (EUT L 19  

av 25.1.2017, s. 93).” 

Artikkel 2 

Teksten til beslutning (EU) 2017/126 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 14. juni 2017, 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 13. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 19 av 25.1.2017, s. 93. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/37/07 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 111/2017 

av 16. juni 2017 

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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte metode for å 

redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 205/2012 av 6. januar 2012 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til datakilden og data-

parametrene som skal rapporteres av medlemsstatene(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og 

rapportering av data om registrering av nye lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013 av 6. november 2012 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til regler for søknaden om 

unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp for nye lette nyttekjøretøyer(4) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

5) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1047/2013 av 21. august 2013 om endring av delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013 for å korrigere de gjennomsnittlige spesifikke CO2-

utslippene for 2010 som er angitt for produsenten Piaggio(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 253/2014 av 26. februar 2014 om endring av 

forordning (EU) nr. 510/2011 for å definere metodene for å nå målet om å redusere CO2-utslipp fra 

nye lette nyttekjøretøyer innen 2020(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 404/2014 av 17. februar 2014 om endring av vedlegg II 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til overvåking av CO2-

utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis(7) skal innlemmes i  

EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 410/2014 av 23. april 2014 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye 

lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis(8) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1. 

(2) EUT L 72 av 10.3.2012, s. 2. 

(3) EUT L 98 av 4.4.2012, s. 1. 

(4) EUT L 38 av 9.2.2013, s. 1. 

(5) EUT L 285 av 29.10.2013, s. 1. 

(6) EUT L 84 av 20.3.2014, s. 38. 

(7) EUT L 121 av 24.4.2014, s. 1. 

(8) EUT L 121 av 24.4.2014, s. 21. 

2018/EØS/37/08 
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9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av 

en framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-

utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 510/2011(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX etter nr. 21aw (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757) skal 

nye numre 21ay–21ayc lyde: 

”21ay. 32011 R 0510: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om 

fastsettelse av utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer som del av Unionens integrerte 

metode for å redusere CO2-utslipp fra lette kjøretøyer (EUT L 145 av 31.5.2011, s. 1), endret 

ved: 

– 32012 R 0205: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 205/2012 av 6. januar 2012 

(EUT L 72 av 10.3.2012, s. 2), 

– 32014 R 0253: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 253/2014 av  

26. februar 2014 (EUT L 84 av 20.3.2014, s. 38), 

– 32014 R 0404: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 404/2014 av 17. februar 2014 

(EUT L 121 av 24.4.2014, s. 1). 

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

a) I artikkel 7 nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

’Dersom sammenslutningen omfatter bare produsenter etablert i EFTA-statene, skal 

produsentene legge fram opplysningene for EFTAs overvåkingsorgan. Dersom 

sammenslutningen omfatter minst én produsent etablert i Unionen og minst én produsent 

etablert i EFTA-statene, skal produsentene legge fram opplysningene for Kommisjonen og 

EFTAs overvåkingsorgan.’ 

b) I artikkel 7 nr. 3 skal nytt ledd lyde: 

’EFTAs overvåkingsorgan skal underrette produsenter etablert i EFTA-statene.’ 

c) I artikkel 7 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’Dersom sammenslutningen omfatter bare produsenter etablert i EFTA-statene, skal 

produsentene i fellesskap informere EFTAs overvåkingsorgan. Dersom sammenslutningen 

omfatter eller utvides til å omfatte minst én produsent etablert i Unionen og minst én 

produsent etablert i EFTA-statene, skal produsentene i fellesskap informere både 

Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan.’ 

d) I artikkel 7 nr. 5 skal ordene ’artikkel 101 og 102 i TEUV’ forstås som ’artikkel 53 og 54 i 

EØS-avtalen’, og ordet ’Unionens’ skal forstås som ’EØS-avtalens’. 

e) I artikkel 7 nr. 7 og artikkel 10 nr. 1 skal ordene ’eller EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes 

etter ordet ’Kommisjonen’. 

f) Dataene som EFTA-statene innrapporterer, skal også føres i det sentrale registeret nevnt i 

artikkel 8 nr. 4.  

  

(9) EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57. 
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g) I artikkel 8 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’EFTAs overvåkingsorgan skal foreta beregningene nevnt i første ledd for produsenter 

etablert i EFTA-statene og underrette hver produsent etablert i EFTA-statene i samsvar med 

annet ledd.’ 

h) Uten at protokoll 1 til EØS-avtalen berøres, skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs 

overvåkingsorgan,’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’ i artikkel 8 nr. 5 og 6 og artikkel 11 

nr. 3, 4, 5 og 6. 

i) I artikkel 9 nr. 1 skal nye ledd lyde: 

’Dersom produsenten eller lederen av sammenslutningen er etablert i en EFTA-stat, skal 

EFTAs overvåkingsorgan ilegge overtredelsesgebyret. 

Overtredelsesgebyrene skal fordeles forholdsmessig mellom Kommisjonen og EFTAs 

overvåkingsorgan, i samsvar med andelen registreringer av nye lette nyttekjøretøyer i 

henholdsvis EU eller EFTA-statene sett i forhold til det samlede antallet nye lette 

nyttekjøretøyer registrert innen EØS.’ 

j) I artikkel 9 nr. 3 skal nye ledd lyde:  

’Kommisjonen skal bruke metoden fastsatt i kommisjonsbeslutning 2012/99/EU for 

innkreving av overtredelsesgebyrer nevnt i nr. 1, også med hensyn til registreringer i EFTA-

stater av produsenter etablert i EU. 

EFTAs overvåkingsorgan skal fastsette metoden for innkreving av overtredelsesgebyrer 

nevnt i nr. 1. Denne metoden skal baseres på Kommisjonens metode.’ 

k) I artikkel 9 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’Når det gjelder EFTA-statene, skal EFTA-statene fastsette fordelingen av 

overtredelsesgebyrene.’ 

l) Uten at protokoll I til EØS-avtalen berøres, skal ordene ’eller, for en produsent etablert i 

EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’ i artikkel 11  

nr. 2. 

m) I artikkel 12 nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

’Leverandører eller produsenter etablert i EFTA-statene skal sende søknader i henhold til 

denne artikkel til Kommisjonen. Kommisjonen skal gi slike søknader samme prioritet som 

andre søknader i henhold til denne artikkel.’ 

n) I artikkel 12 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’Kommisjonsbeslutninger om godkjenning av innovative teknologier i henhold til denne 

artikkel får generell anvendelse og skal innlemmes i EØS-avtalen.’ 

o) Denne forordning får ikke anvendelse for Liechtenstein. 

21aya. 32012 R 0293: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om 

overvåking og rapportering av data om registrering av nye lette nyttekjøretøyer i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 av 4.4.2012, s. 1),  

endret ved: 

– 32014 R 0410: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 410/2014 av  

23. april 2014 (EUT L 121 av 24.4.2014, s. 21). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:  
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a) I artikkel 9 og 10 skal ordene ’eller, for en produsent etablert i EFTA-statene, EFTAs 

overvåkingsorgan,’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’. 

b) Artikkel 10a nr. 3 får ikke anvendelse for EFTAs overvåkingsorgan. 

21ayb. 32013 R 0114: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013 av 6. november 2012 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til regler for 

søknaden om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp for nye lette nyttekjøretøyer  

(EUT L 38 av 9.2.2013, s. 1), endret ved: 

– 32013 R 1047: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1047/2013 av 21. august 2013 

(EUT L 285 av 29.10.2013, s. 1). 

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

a) Uten at protokoll I til EØS-avtalen berøres, skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs 

overvåkingsorgan,’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’ i artikkel 6 nr. 1. 

b) Artikkel 6 nr. 2 og e-postadressen angitt i vedlegg I får ikke anvendelse for EFTAs 

overvåkingsorgan. 

21ayc. 32014 R 0427: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av  

25. april 2014 om fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av 

innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 av 26.4.2014, s. 57).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) nr. 510/2011 og (EU) nr. 253/2014, delegert forordning (EU) nr. 205/2012, 

(EU) nr. 114/2013, (EU) nr. 1047/2013 og (EU) nr. 404/2014 og gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 293/2012, (EU) nr. 410/2014 og (EU) nr. 427/2014 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i  

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 17. juni 2017, 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 16. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 112/2017 

av 13. juni 2017 

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 482/2014 av 4. mars 2014 om endring av delegert 

forordning (EU) nr. 114/2013 med hensyn til de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene for 

2010 som er angitt for produsenten Great Wall Motor Company Limited(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. 21ayb (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32014 R 0482: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 482/2014 av 4. mars 2014 (EUT L 138 

av 13.05.2014, s. 51).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) nr. 482/2014 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i  

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 14. juni 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av 16. juni 2017(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 13. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 138 av 13.5.2014, s. 51. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 142 av 7.6.2018, s. 45, og EØS-tillegget nr. 37 av 7.6.2018, s. 14. 

2018/EØS/37/09 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 113/2017 

av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt  

EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2032 av 26. oktober 2016 om endring av 

forordning (EF) nr. 91/2003 om statistikk over jernbanetransport med hensyn til innsamling av data 

om gods, passasjerer og ulykker(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI nr. 7 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 2032: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2032 av 26. oktober 2016 (EUT 

L 317 av 23.11.2016, s. 105).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/2032 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 14. juni 2017, 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 13. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 317 av 23.11.2016, s. 105. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/37/10 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 114/2017 

av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt  

EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/2015 av 17. november 2016 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over 

informasjonssamfunnet(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI etter nr. 28k (kommisjonsforordning (EU) 2015/2003) skal nytt nr. 28l lyde: 

”28l. 32016 R 2015: Kommisjonsforordning (EU) 2016/2015 av 17. november 2016 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over 

informasjonssamfunnet (EUT L 312 av 18.11.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/2015 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 14. juni 2017, 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 13. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 312 av 18.11.2016, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/37/11 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 115/2017 

av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens protokoll 3 om varer omhandlet i avtalens artikkel 8 nr. 3 bokstav b) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) EØS-avtalens protokoll 3 fastsetter bestemte ordninger for handel med visse landbruksvarer og 

bearbeidede landbruksvarer avtalepartene imellom. 

2) I EØS-avtalens protokoll 3 artikkel 2 nr. 2 er det fastsatt at tollsatsene oppført i vedleggene til 

tabell I i protokoll 3 til EØS-avtalen kan tilpasses av EØS-komiteen, som skal ta i betraktning 

gjensidige tollkonsesjoner. Island og Den europeiske union er enige om å oppheve tollavgiftene for 

visse produkter oppført i protokoll 3 til EØS-avtalen. Disse konsesjonene får anvendelse bare for 

varer med opprinnelse henholdsvis fra Den europeiske union og Island, i henhold til den regionale 

konvensjon om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet. 

3) EØS-avtalens protokoll 3 bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 3 gjøres følgende endringer: 

1. I artikkel 2 nr. 1 tilføyes avslutningsvis følgende ledd : 

”Varer som dekkes av tabell 1 med opprinnelse fra Island eller Den europeiske union i samsvar med 

bestemmelsene i den regionale konvensjon om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og 

statene ved Middelhavet, skal ilegges tollen oppført i henholdsvis tabell I vedlegg I nr. 4a og tabell I 

vedlegg II nr. 1a.” 

2. Tabell I vedlegg I endres som fastsatt i vedlegg I til denne beslutning. 

3. Tabell I vedlegg II endres som fastsatt i vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft 14. juni 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag avtalen om ytterligere handelspreferanser for landbruksvarer(1), i form 

av utveksling av brev mellom Den europeiske union og Island, trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(1) EUT L 274 av 24.10.2017, s. 58. 

2018/EØS/37/12 



Nr. 37/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2018 

 

Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann  
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VEDLEGG I 

til EØS-komiteens beslutning nr. 115/2017 

I EØS-avtalens protokoll 3 tabell I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1) Etter nr. 4 skal nytt nr. 4a lyde: 

”4a. Tollsatsene som gjelder for følgende varer med opprinnelse fra Island, skal være fri (null): 

Varenummer i 

Den kombinerte 

nomenklatur 

(KN-kode) 

Kommentarer 

0710 40 00  

0711 90 30  

ex 1302 20 10 Med innhold av minst 

5 vektprosent tilsatt 

sukker 

ex 1302 20 90 Med innhold av minst 

5 vektprosent tilsatt 

sukker 

1517 10 10  

1517 90 10  

1704 10 10  

1704 10 90  

1704 90 10  

1704 90 30  

1704 90 51  

1704 90 55  

1704 90 61  

1704 90 65  

1704 90 71  

1704 90 75  

1704 90 81  

1704 90 99  

1806 10 15  

1806 10 20  

1806 10 30  

1806 10 90  

1806 20 10  

1806 20 30  

1806 20 50  

1806 20 70  

1806 20 80  

1806 20 95  

1806 31 00  

1806 32 10  

1806 32 90  

1806 90 11  

1806 90 19  

1806 90 31  

1806 90 39  

1806 90 50  

Varenummer i 

Den kombinerte 

nomenklatur 

(KN-kode) 

Kommentarer 

1806 90 60  

1806 90 70  

1806 90 90  

1901 10 00  

1901 20 00  

1901 90 11  

1901 90 19  

1901 90 99  

1902 11 00  

1902 19 10  

1902 19 90  

1902 20 10  

1902 20 91  

1902 20 99  

1902 30 10  

1902 30 90  

1902 40 10  

1902 40 90  

1903 00 00  

1904 10 10  

1904 10 30  

1904 10 90  

1904 20 10  

1904 20 91  

1904 20 95  

1904 20 99  

1904 30 00  

1904 90 10  

1904 90 80  

1905 10 00  

1905 20 10  

1905 20 30  

1905 20 90  

1905 31 11  

1905 31 19  

1905 31 30  

1905 31 91  

1905 31 99  

1905 32 05  
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Varenummer i 

Den kombinerte 

nomenklatur 

(KN-kode) 

Kommentarer 

1905 32 11  

1905 32 19  

1905 32 91  

1905 32 99  

1905 40 10  

1905 40 90  

1905 90 10   

1905 90 20  

1905 90 30  

1905 90 45  

1905 90 55  

1905 90 60  

1905 90 90  

2001 90 30  

2001 90 40  

2004 10 91  

2004 90 10  

2005 20 10  

2005 80 00  

ex 2006 00 38 Sukkermais (Zea 

mays var. saccharata) 

ex 2006 00 99 Sukkermais (Zea 

mays var. saccharata) 

2007 10 10  

2007 10 91  

2007 10 99  

2007 91 10  

2007 91 30  

2007 91 90  

2007 99 10  

2007 99 20  

2007 99 31   

2007 99 33   

2007 99 35  

2007 99 39  

2007 99 50  

2007 99 93  

2007 99 97  

ex 2008 11 91 Brente 

2008 99 85  

2008 99 91  

ex 2101 12 92 Med innhold av minst 

1,5 vektprosent 

melkefett, minst 2,5 

vektprosent 

melkeproteiner, minst 

5 vektprosent sukker 

eller minst 5 

vektprosent stivelse 

Varenummer i 

Den kombinerte 

nomenklatur 

(KN-kode) 

Kommentarer 

ex 2101 12 98 Med innhold av minst 

1,5 vektprosent 

melkefett, minst 2,5 

vektprosent melke-

proteiner, minst 5 

vektprosent sukker 

eller minst 5 

vektprosent stivelse 

ex 2101 20 92 Med innhold av minst 

1,5 vektprosent 

melkefett, minst 2,5 

vektprosent melke-

proteiner, minst 5 

vektprosent sukker 

eller minst 5 

vektprosent stivelse 

ex 2101 20 98 Med innhold av minst 

1,5 vektprosent 

melkefett, minst 2,5 

vektprosent 

melkeproteiner, minst 

5 vektprosent sukker 

eller minst 5 

vektprosent stivelse 

2101 30 19  

2101 30 99  

2102 10 31  

2102 10 39  

2102 20 11  

2102 20 19  

2103 20 00  

2103 90 90  

2104 10 00  

2106 10 20  

2106 10 80  

2106 90 20  

2106 90 92  

2202 10 00  

2202 90 10  

2202 90 91  

2202 90 95  

2202 90 99  

2205 10 10  

2205 10 90  

2205 90 10  

2205 90 90  

2207 20 00  

2208 90 91  

2208 90 99  

2209 00 11  
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Varenummer i 

Den kombinerte 

nomenklatur 

(KN-kode) 

Kommentarer 

2209 00 19  

2209 00 91  

2209 00 99  

2402 10 00  

2402 20 90  

2402 90 00  

2403 11 00  

2403 19 10  

2403 19 90  

2403 91 00  

2403 99 10  

2905 43 00  

2905 44 11  

2905 44 19  

2905 44 91  

2905 44 99  

3302 10 10  

3302 10 21  

3302 10 29  

Varenummer i 

Den kombinerte 

nomenklatur 

(KN-kode) 

Kommentarer 

3501 10 50  

3501 10 90  

3501 90 10  

3501 90 90  

3505 10 10  

3505 10 50  

3505 10 90  

3505 20 10  

3505 20 30  

3505 20 50  

3505 20 90  

3809 10 10  

3809 10 30  

3809 10 50  

3809 10 90  

3824 60 11  

3824 60 19  

3824 60 91  

3824 60 99  

2) Nytt nr. 8 skal lyde: 

”8 Varenumre som framkommer av dette vedlegg, henviser til dem som er gjeldende i Den 

europeiske union 1. januar 2004. Varenumre som framkommer av nr. 4a, henviser imidlertid til 

dem som er gjeldende i Den europeiske union 1. januar 2015. Vilkårene i dette vedlegg vil ikke 

bli berørt av noen endringer i tollnomenklaturen.”  
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VEDLEGG II 

til EØS-komiteens beslutning nr. 115/2017 

I EØS-avtalens protokoll 3 tabell I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

1) Etter nr. 1 skal nytt nr. 1a lyde: 

”1a. Tollsatsene som gjelder for følgende varer med opprinnelse fra EU, skal være fri (null): 

Posisjon/ 

varenummer i den 

islandske 

tolltariffen 

Varebeskrivelse 

0501.0000 Menneskehår, ubearbeidd, også vasket eller avfettet; avfall av 

menneskehår. 

0502 Bust av svin eller villsvin; grevlinghår og annet hår til børstebinder-

arbeider; avfall av slik bust eller hår. 

0502.1000 - bust av svin eller villsvin samt avfall derav 

0502.9000 - ellers 

0505 Skinn og andre deler av fugler, med påsittende fjær eller dun, fjær og 

deler av fjær (også med klipte kanter) samt dun, ubearbeidd eller bare 

renset, desinfisert eller konservert; pulver og avfall av fjær eller av 

deler av fjær. 

  - fjær til stopning; dun: 

0505.1001 - - fjær 

0505.1002 - - ederdun, renset  

0505.1003 - - annen dun  

0505.1009 - - annen  

0505.9000 - annet  

0507 Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og bardefrynser, horn, gevirer, 

hover, klover, negler, klør og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, 

men ikke tilskåret; pulver og avfall derav. 

  - elfenben; avfall og pulver av elfenbein: 

0507.1001 - - hvaltenner  

0507.1009 - - annet  

  - ellers 

0507.9001 - - hvalbarder  

0507.9002 - - fugleklør  

0507.9003 - - horn fra sau  

0507.9004 - - horn fra storfe  

0507.9009 - - annet  

0508.0000 Koraller og liknende, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd; skall av 

bløtdyr, krepsdyr eller pigghuder og ryggskall av blekksprut, 

ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret, pulver og avfall 

derav.  

0510.0000 Ambra, bevergjel, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørket; 

kjertler og andre animalske produkter som brukes til fremstilling av 

farmasøytiske produkter, ferske, kjølte, fryste eller midlertidig 

konserverte på annen måte.  
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Posisjon/ 

varenummer i den 

islandske 

tolltariffen 

Varebeskrivelse 

ex 0710 Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste. 

0710.4000 - sukkermais  

ex 0711 Grønnsaker, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i 

saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), 

men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand. 

  - andre grønnsaker; grønnsaksblandinger: 

0711.9002 - - sukkermais 

ex 1302 Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; 

agar-agar og annet planteslim samt andre fortykningsmidler, også 

modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer. 

  - vegetabilske safter og ekstrakter: 

  - - andre:  

1302.1901 - - - til fremstilling av næringsmidler 

1302.1909 - - - andre  

  - pektinstoffer, pektinater og pektater: 

1302.2001 - -  med innhold av minst 5 vektprosent tilsatt sukker 

1401 Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til 

kurvmakerarbeider og andre flettearbeider (f.eks. bambus, spanskrør, 

siv, rør, vidjer, raffiafiber, renset, bleiket eller farget halm, samt 

lindebark). 

1401.1000 - bambus  

1401.2000 - spanskrør  

1401.9000 - ellers  

1404 Vegetabilske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 

1404.2000 - bomull-linters  

  - andre 

1404.9001 - - kardehode  

1404.9009 - - annet 

ex 1517 Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller 

vegetabilske fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige 

fettstoffer og oljer som hører under dette kapittel, unntatt spiselige 

fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, som hører under posisjon 

1516. 

  - margarin, unntatt flytende margarin: 

1517.1001 - - som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent 

melkefett 

  - ellers: 

1517.9002 - - som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent 

melkefett 

1517.9005 - - spiselige blandinger av animalske eller vegetabilsk fettstoffer og oljer 

av det slag som brukes som formslippmiddel 
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Posisjon/ 

varenummer i den 

islandske 

tolltariffen 

Varebeskrivelse 

ex 1702 Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og 

fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning 

av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig 

honning; karamell. 

1702.5000 - kjemisk ren fruktose  

  - ellers, herunder invertsukker og andre sukker- og 

sukkersirupsblandinger som i tørr tilstand inneholder 50 vektprosent 

fruktose: 

1702.9004 - - kjemisk ren maltose  

1704 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao. 

1704.1000 - tyggegummi, også overtrukket med sukker  

  - andre: 

1704.9001 - - marsipanmasse med tilsatt sukker, og erstatningsmarsipan i enheter 

på minst 5 kg 

1704.9002 - - marsipanmasse med tilsatt sukker, og erstatningsmarsipan i enheter 

på under 5 kg 

1704.9003 - - kakepynt med sukker 

1704.9004 - - lakris, med sukker, og lakrisprodukter 

1704.9005 - - pastiller, sukkertøy og drops, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 

1704.9006 - - karameller 

1704.9007 - - produkter av akasiegummi 

1704.9008 - - sukkervarer uten gluten og protein, spesiallaget for allergi- og 

stoffskiftesykdommer 

1704.9009 - - annen 

1806 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao. 

  - kakaopulver, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff: 

1806.1001 - - til fremstilling av drikkevarer 

1806.1009 - - annet 

  - andre varer i blokker, plater eller stenger av vekt over 2 kg, eller 

flytende, som pasta, pulver, granulat eller i liknende bulkformer, i 

beholdere eller pakninger med innhold over 2 kg: 

1806.2010 - - nougatpasta i blokker på minst 5 kg  

1806.2020 - - pulver for fremstilling av desserter  

  - - kakaopulver, unntatt varer som hører under posisjon 1901, med 

innhold av minst 30 vektprosent søtmelkpulver og/eller 

skummetmelkpulver, også med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, 

men ikke blandet med andre ingredienser: 

1806.2031 - - - med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

1806.2039 - - - andre 

  - - kakaopulver, unntatt varer som hører under posisjon 1901, med 

innhold under 30 vektprosent søtmelkpulver og/eller 

skummetmelkpulver, også med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, 

men ikke blandet med andre ingredienser 
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1806.2041 - - - med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

1806.2049 - - - andre 

  - - annet: 

1806.2050 - - - andre produkter, unntatt varer som hører under posisjon 1901, med 

innhold av minst 30 vektprosent søtmelkpulver og/eller skummet-

melkpulver 

1806.2060 - - - andre produkter, unntatt varer som hører under posisjon 1901, med 

innhold under 30 vektprosent søtmelkpulver og/eller skummet-

melkpulver 

1806.2090 - - - andre 

  -  andre, i blokker, plater eller stenger: 

  - - med fyll:  

1806.3101 - - - fylt sjokolade i blokker, plater eller stenger 

1806.3109 - - - annen 

  - - uten fyll: 

1806.3201 - - - sjokolade som består utelukkende av kakao i pastaform, sukker og 

ikke mer enn 30 % kakaosmør, i plater eller stenger  

1806.3202 - - - sjokolade med innhold av kakao i pastaform, sukker, kakaosmør og 

melkepulver, i plater eller stenger 

1806.3203 - - - erstatningssjokolade i plater eller stenger 

1806.3209 - - - andre  

  - ellers: 

  - - ingredienser til fremstilling av drikkevarer: 

1806.9011 - - - tilberedte ingredienser til drikkevarer, på basis av varer som hører 

under posisjonene 0401–0404, som inneholder minst 5 vektprosent 

kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet 

annet sted, sukker eller annet søtningsmiddel, i tillegg til andre 

mindre ingredienser og smakskorrigerende stoffer 

1806.9012 - - - tilberedte ingredienser til drikkevarer som inneholder kakao i tillegg 

til proteiner og/eller andre næringsstoffer, også vitaminer, mineraler, 

vegetabilske fibrer, flerumettede fettsyrer og smakskorrigerende 

stoffer 

1806.9019 - - - andre 

  - - annet: 

1806.9021 - - - pulver til fremstilling av desserter; puddinger og supper 

1806.9022 - - - næringsmidler laget spesielt som barnemat eller til dietetisk bruk 

1806.9023 - - - påskeegg 

1806.9024 - - - sauser og dip til iskrem 

1806.9025 - - - overtrukket eller belagt, slik som rosiner, nøtter, puffet korn, lakris, 

karameller og gelébiter 

1806.9026 - - - sjokoladekrem (konfekt) 

1806.9027 - - - frokostkorn 
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  - - - kakaopulver, unntatt varer som hører under posisjon 1901, med 

innhold av minst 30 vektprosent søtmelkpulver og/eller 

skummetmelkpulver, også med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, 

men ikke blandet med andre ingredienser: 

1806.9041 - - - - med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

1806.9049 - - - - annet 

  - - - kakaopulver, unntatt varer som hører under posisjon 1901, med 

innhold under 30 vektprosent søtmelkpulver og/eller 

skummetmelkpulver, også med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, 

men ikke blandet med andre ingredienser: 

1806.9051 - - - - med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

1806.9059 - - - - annet 

  - - - annet: 

1806.9091 - - - - med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

1806.9099 - - - - annet 

1901 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, grovt mel, stivelse eller 

maltekstrakt, som ikke inneholder kakaopulver eller inneholder mindre 

enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt 

eller innbefattet annet sted; næringsmidler av varer som hører under 

posisjonene 0401–0404, og som ikke inneholder kakao eller inneholder 

mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke 

nevnt eller innbefattet annet sted. 

1901.1000 - næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg 

  - blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under 

posisjon 1905: 

  - - med samlet innhold av minst 3 vektprosent søtmelkpulver, 

skummetmelkpulver, egg, melkefett (som smør), ost eller kjøtt: 

1901.2011 - - - for fremstilling av knekkebrød som hører under varenummer 

1905.1000 

1901.2012 - - - for fremstilling av honningkake (“gingerbread”) og liknende som 

hører under varenummer 1905.2000 

1901.2051 - - - for fremstilling av søte kjeks som hører under varenummer 

1905.3110, herunder småkaker 

1901.2052 - - - for fremstilling av søte kjeks som hører under varenummer 

1905.3120, herunder småkaker 

1901.2053 - - - for fremstilling av pepperkaker som hører under varenummer 

1905.3131 

1901.2054 - - - for fremstilling av vafler og vaffelkjeks som hører under 

varenumrene 1905.3201 og 1905.3209, med tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff 

1901.2055 - - - for fremstilling av vafler og vaffelkjeks som hører under 

varenumrene 1905.3201 og 1905.3209, uten tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff 

1901.2056 - - - for fremstilling av kavringer, ristet brød og liknende ristede produkter 

som hører under varenummer 1905.4000 

1901.2057 - - - for fremstilling av brød med fyll basert på smør eller andre 

meieriprodukter som hører under varenummer 1905.9011 

1901.2058 - - - for fremstilling av brød som hører under varenummer 1905.9019 
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1901.2059 - - - for fremstilling av alminnelige kjeks som hører under varenumrene 

1905.9021 og 1905.9029 

1901.2061 - - - for fremstilling av søte og salte kjeks som hører under varenummer 

1905.9030 

1901.2062 - - - for fremstilling av kaker og konditorvarer som hører under 

varenumrene 1905.9041 og 1905.9049, med tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff 

1901.2063 - - - for fremstilling av kaker og konditorvarer som hører under 

varenumrene 1905.9041 og 1905.9049, uten tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff 

1901.2064 - - - blandinger og deiger, med innhold av kjøtt, for fremstilling av paier, 

herunder pizza, som hører under varenummer 1905.9051 

1901.2065 - - - blandinger og deiger, uten innhold av kjøtt, for fremstilling av pizza 

og liknende som hører under varenummer 1905.9059 

1901.2066 - - - for fremstilling av snacks, som flak, skruer, ringer, kjegler, stenger og 

liknende 

1901.2067 - - -  for fremstilling av produkter som hører under varenummer 1905.9091 

1901.2068 - - -  for fremstilling av produkter som hører under varenummer 1905.9099 

  - - annet:  

1901.2071 - - -  for fremstilling av knekkebrød som hører under varenummer 

1905.1000 

1901.2072 - - - for fremstilling av honningkake (“gingerbread”) og liknende som 

hører under varenummer 1905.2000 

1901.2073 - - - for fremstilling av søte kjeks som hører under varenummer 

1905.3110, herunder småkaker 

1901.2074 - - - for fremstilling av søte kjeks som hører under varenummer 

1905.3120, herunder småkaker 

1901.2075 - - - for fremstilling av pepperkaker som hører under varenummer 

1905.3131 

1901.2076 - - -  for fremstilling av vafler og vaffelkjeks som hører under 

varenumrene 1905.3201 og 1905.3209 

1901.2077 - - - for fremstilling av kavringer, ristet brød og liknende ristede produkter 

som hører under varenummer 1905.4000 

1901.2078 - - - for fremstilling av brød med fyll basert på smør eller andre 

meieriprodukter som hører under varenummer 1905.9011 

1901.2079 - - - for fremstilling av brød som hører under varenummer 1905.9019 

1901.2081 - - - for fremstilling av alminnelige kjeks som hører under varenumrene 

1905.9021 og 1905.9029 

1901.2082 - - - for fremstilling av søte og salte kjeks som hører under varenummer 

1905.9030 

1901.2083 - - - for fremstilling av kaker og konditorvarer som hører under 

varenummer 1905.9041 

1901.2084 - - - for fremstilling av kaker og konditorvarer som hører under 

varenummer 1905.9049 

1901.2085 - - - blandinger og deiger, med innhold av kjøtt, for fremstilling av paier, 

herunder pizza, som hører under varenummer 1905.9051 
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1901.2086 - - - blandinger og deiger, uten innhold av kjøtt, for fremstilling av pizza 

og liknende som hører under varenummer 1905.9059 

1901.2087 - - - for fremstilling av snacks, som flak, skruer, ringer, kjegler, stenger og 

liknende 

1901.2088 - - - for fremstilling av produkter som hører under varenummer 

1905.9091, med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

1901.2089 - - -  for fremstilling av produkter som hører under varenummer 1905.9099 

  - ellers: 

  - - ingredienser til fremstilling av drikkevarer: 

1901.9021 - - - tilberedte ingredienser til drikkevarer, på basis av varer som hører 

under posisjonene 0401–0404, og som ikke inneholder kakao eller 

inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri 

basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, tilsatt sukker eller annet 

søtningsmiddel, i tillegg til andre mindre ingredienser og 

smakskorrigerende stoffer 

1901.9029 - - - andre tilberedte ingredienser til drikkevarer, på basis av varer som 

hører under posisjonene 0401–0404, og som ikke inneholder kakao 

eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt 

fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 

1901.9031 - - - andre ingredienser til drikkevarer med tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff 

1901.9039 - - - andre ingredienser til drikkevarer 

1901.9091 - - - med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

1901.9099 - - - andre 

ex 1902 Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre ingredienser) eller 

tilberedt på annen måte, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, 

gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt. 

  - ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte: 

1902.1100 - - med innhold av egg  

1902.1900 - - ellers  

  -  fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte: 

  - - fylt med blandinger av fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr 

som lever i vann: 

1902.2011 - - - med innhold over 20 vektprosent 

1902.2019 - - - annen 

  - - fylt med blandinger av pølse, kjøtt, slakteavfall eller blod eller 

blandinger derav: 

1902.2022 - - - med innhold av minst 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent 

pølser, kjøtt, slakteavfall eller blod eller blandinger derav 

1902.2029 - - - annen 

  - - fylt med ost: 

1902.2031 - - - med innhold over 3 vektprosent ost 
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1902.2039 - - - annen 

  - - fylt med kjøtt og ost: 

1902.2041 - - - med innhold over 20 vektprosent kjøtt og ost 

1902.2042 - - - med samlet innhold av minst 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent 

kjøtt og ost 

1902.2049 - - - annen 

1902.2050 - - annen 

  -  annen pasta: 

1902.3010 - - med fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann 

  - - med pølse, kjøtt, slakteavfall eller blod eller blandinger derav: 

1902.3021 - - - med innhold av minst 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent 

1902.3029 - - - annen  

  - - med ost: 

1902.3031 - - - med innhold over 3 vektprosent 

1902.3039 - - - annen  

  - - med kjøtt og ost: 

1902.3041 - - - med samlet innhold av minst 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent 

1902.3049 - - - annen 

1902.3050 - - annet 

  -  couscous: 

1902.4010 - -  med fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann 

  - - med pølse, kjøtt, slakteavfall eller blod eller blandinger derav: 

1902.4021 - - - med innhold av minst 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent 

1902.4029 - - - annen 

1902.4030 - - annet 

1903 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak, 

gryn, perler eller liknende: 

1903.0001 - i pakninger for detaljsalg av høyst 5 kg  

1903.0009 - annen  

1904 Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller 

kornprodukter (f.eks. «corn flakes»); korn (unntatt mais) i form av 

gryn eller flak eller andre bearbeidd gryn (unntatt mel, gryn eller 

grovmalt mel), forkokt eller tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller 

innbefattet annet sted: 

  - næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller 

kornprodukter: 

1904.1001 - - snacks, som flak, skruer, ringer, kjegler, stenger og liknende 

1904.1003 - - frokostkorn med innhold over 10 % tilsatt sukker 

1904.1004 - - andre frokostkorn 
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1904.1009 - - annen 

  - næringsmidler fremstilt av ustekte flak av korn eller av blandinger av 

ustekte flak av korn og stekte flak av korn eller oppustet korn: 

1904.2001 - - basert på oppustet korn eller stekte korn eller kornprodukter 

1904.2009 - - annen 

  - bulgur-hvete: 

1904.3001 - -  med innhold av kjøtt, minst 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent 

1904.3009 - - annen 

  - ellers: 

1904.9001 - -  med innhold av kjøtt, minst 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent 

1904.9009 - -  med innhold av kjøtt, minst 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent 

1905 Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; 

alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater, 

rispapir og liknende varer. 

1905.1000 - knekkebrød  

1905.2000 -  honningkake (“gingerbread”) og liknende  

  - søte kjeks og småkaker, vafler og vaffelkjeks: 

  - - søte kjeks og småkaker: 

1905.3110 - - - overtrukket eller belagt med sjokolade eller med sukkermasse med 

innhold av kakao 

1905.3120 - - - uten innhold av gluten og protein, spesiallaget for allergi- og 

stoffskiftesykdommer  

  - - - andre: 

1905.3131 - - - -  pepperkaker 

1905.3132 - - - -  søte kjeks og småkaker, med innhold av under 20 vektprosent sukker 

1905.3139 - - - -  andre søte kjeks og småkaker 

  - - vafler og vaffelkjeks: 

1905.3201 - - - overtrukket eller belagt med sjokolade eller med sukkermasse med 

innhold av kakao 

1905.3209 - - - andre 

1905.4000 - kavringer, ristet brød og liknende ristede produkter 

  - ellers: 

  - - brød: 

1905.9011 - - - med fyll basert vesentlig på smør eller andre meieriprodukter (for 

eksempel, hvitløksmør) 

1905.9019 - - - andre 

  - - alminnelig kjeks: 

1905.9021 - - - uten innhold av gluten og protein, spesiallaget for allergi- og 

stoffskiftesykdommer 
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1905.9029 - - - andre 

1905.9030 - - søte og salte kjeks 

  - - kaker og konditorvarer: 

1905.9041 - - - uten innhold av gluten og protein, spesiallaget for allergi- og 

stoffskiftesykdommer 

1905.9049 - - - andre 

  - -  paier, herunder pizza:  

1905.9051 - - - med innhold av kjøtt 

1905.9059 - - - andre 

1905.9060 - - snacks, som flak, skruer, ringer, kjegler, stenger og liknende 

  - - annen: 

1905.9091 - - - med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

1905.9099 - - - andre 

ex 2001 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte 

eller konserverte med eddik eller eddiksyre. 

  - andre: 

2001.9001 - - sukkermais (Zea mays var. saccharata) 

2001.9002 - - jamsrøtter, søtpoteter og liknende spiselige deler av planter, 

innholdende minst 5 vektprosent stivelse 

ex 2001.9009 - - andre som inneholder palmehjerte 

ex 2004 Andre grønnsaker tilberedte eller konserverte på annen måte enn med 

eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 

20.06. 

  -  poteter: 

2004.1001 - - mel, grovt mel eller flak 

  - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger: 

2004.9001 - - sukkermais (Zea mays var. saccharata) 

ex 2005 Andre grønnsaker tilberedte eller konserverte på annen måte enn med 

eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under 

posisjon 20.06. 

  -  poteter: 

2005.2001 - - mel, grovt mel eller flak 

2005.8000 - sukkermais (Zea mays var. saccharata) 

ex 2006 Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, 

kandiserte, glasserte eller på liknende måte tilberedte med sukker.  

  - fryste grønnsaker: 

2006.0011 - - sukkermais (Zea mays var. saccharata) 

  - andre grønnsaker: 

2006.0021 - - sukkermais (Zea mays var. saccharata) 
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2007 Syltetøy, fruktgele, marmelade samt puré og pasta av frukter eller 

nøtter, fremstilt ved koking eller annen varmebehandling, også tilsatt 

sukker eller annet søtningsstoff. 

2007.1000 - homogeniserte næringsmidler 

  - annet: 

2007.9100 - -  sitrusfrukter  

2007.9900 - - andre  

ex 2008 Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller 

konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

eller alkohol, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 

  - nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også innbyrdes blandede: 

  - - jordnøtter: 

2008.1101 - - - peanøttsmør  

ex 2008.1109 - - - andre, stekte 

  - ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under 

underposisjon 2008.19: 

2008.9100 - -  palmehjerter 

  - - annet: 

2008.9902 - - -  mais (korn), unntatt sukkermais (Zea mays var. saccharata) 

ex 2101 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté, og varer 

fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller 

på basis av kaffe, te eller maté; brente sikorirøtter og andre brente 

kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav. 

  - ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer fremstilt på 

basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av 

kaffe: 

  - - varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller konsentrater eller 

på basis av kaffe: 

2101.1201 - - - med innhold av minst 1,5 vektprosent melkefett, minst 2,5 

vektprosent melkeproteiner, minst 5 vektprosent sukker eller minst 5 

vektprosent stivelse 

  - ekstrakter, essenser og konsentrater av te eller maté, og varer 

fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller 

på basis av te eller maté: 

2101.2001 - - med innhold av minst 1,5 vektprosent melkefett, minst 2,5 

vektprosent melkeproteiner, minst 5 vektprosent sukker eller minst 5 

vektprosent stivelse 

  -  brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, 

essenser og konsentrater derav: 

2101.3001 - - andre brente kaffeerstatninger, unntatt brente sikorirøtter; ekstrakter, 

essenser og konsentrater av andre brente kaffeerstatninger, unntatt 

brente sikorirøtter 

2102 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer 

(unntatt vaksiner som hører under posisjon 3002); tilberedt 

bakepulver. 



7.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/37 

 7
.6

.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. 3

7
/3

7
 

Posisjon/ 

varenummer i den 

islandske 

tolltariffen 

Varebeskrivelse 

  - aktiv gjær: 

2102.1001 - - annen gjær enn gjær til brødbaking, unntatt gjær til bruk i dyrefôr 

2102.1009 - - annen 

  -  inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer: 

2102.2001 - - inaktiv gjær 

2102.2002 - - døde encellede alger 

2102.2003 - - til bruk i dyrefôr 

2102.2009 - - annen 

  - tilberedt bakepulver:  

2102.3001 - -  i pakninger for detaljsalg av høyst 5 kg 

2102.3009 - - annet 

ex 2103 Sauser og produkter for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; 

sennepsmel og tilberedt sennep. 

2103.2000 - tomatketchup og annen tomatsaus  

  - sennepsmel og tilberedt sennep: 

2103.3001 - - tilberedt sennep med innhold av minst 5 vektprosent tilsatt sukker 

  - andre: 

2103.9010 - - tilberedte grønnsakssauser på basis av mel, grovt mel, stivelse eller 

maltekstrakt  

2103.9020 - - majones  

2103.9030 - - sauser av olje, ikke nevnt eller innbefattet annet sted (for eksempel 

remuladesauser) 

  - - med innhold av kjøtt: 

2103.9051 - - - med innhold over 20 vektprosent 

2103.9052 - - - med innhold av minst 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent 

2103.9059 - - - andre 

  - - annet: 

2103.9091 - - - med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

2103.9099 - - - andre 

2104 Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og 

buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler. 

  -  supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og 

buljonger: 

2104.1001 - - produkter av vegetabilske supper på basis av mel, grovt mel, stivelse 

eller maltekstrakt 

2104.1002 - - annet suppepulver i pakninger på minst 5 kg  

2104.1003 - - fiskesuppe i hermetikk  

  - - andre supper:  

2104.1011 - - - med innhold av kjøtt med innhold over 20 vektprosent 
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2104.1012 - - - med innhold av kjøtt, minst 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent 

2104.1019 - - - andre 

  - - annet: 

2104.1021 - - - med innhold av kjøtt med innhold over 20 vektprosent 

2104.1022 - - - med innhold av kjøtt, minst 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent 

2104.1029 - - - andre 

  - homogeniserte, sammensatte næringsmidler: 

2104.2001 - - med innhold av kjøtt med innhold over 20 vektprosent 

2104.2002 - - med innhold av kjøtt, minst 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent 

2104.2003 - - med innhold av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som 

lever i vann 

2104.2009 - - andre 

ex 2106 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 

2106.1000 - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser  

  - andre: 

  - - fruktjuice, tilberedt eller blandet mer enn fastsatt i posisjon 2009: 

2106.9011 - - - ugjæret uten innhold av sukker, i beholdere på minst 50 kg 

2106.9012 - - - annet i andre beholdere med tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

2106.9013 - - - annet i andre beholdere  

  - - produkter for fremstilling av drikkevarer: 

2106.9023 - - - blandinger av planter eller deler av planter, også blandet med 

planteekstrakter, for fremstilling av grønnsaksbuljong 

2106.9024 - - - laget spesielt som barnemat eller til dietetisk bruk 

2106.9025 - - - tilberedte ingredienser til drikkevarer som inneholder proteiner 

og/eller andre næringsstoffer, også vitaminer, mineraler, vegetabilske 

fibrer, flerumettede fettsyrer og smakskorrigerende stoffer 

2106.9026 - - - tilberedte ingredienser til drikkevarer, av ginsengekstrakt blandet 

med andre ingredienser, for eksempel glukose eller laktose 

2106.9027 - - - alkoholfrie produkter (konsentrert ekstrakt) uten sukker eller annet 

søtningsstoff 

2106.9028 - - - alkoholfrie produkter (konsentrert ekstrakt) med tilsatt sukker 

2106.9029 - - - alkoholfrie produkter (konsentrert ekstrakt) med tilsatt sukker 

  - - - alkoholholdige produkter med alkoholstyrke i volumprosent over  

0,5 % for fremstilling av drikkevarer: 

2106.9031 - - - - med alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 0,5 % men ikke mer  

enn 2,25 % 

2106.9032 - - - - med alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 2,25% men ikke mer 

enn 15% 

2106.9033 - - - - med alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 15% men ikke mer  

enn 22% 



7.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/39 

 7
.6

.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. 3

7
/3

9
 

Posisjon/ 

varenummer i den 

islandske 

tolltariffen 

Varebeskrivelse 

2106.9034 - - - - med alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 22 % men ikke mer  

enn 32 % 

2106.9035 - - - - med alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 32 % men ikke mer  

enn 40 % 

2106.9036 - - - - med alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 40 % men ikke mer  

enn 50 % 

2106.9037 - - - - med alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 50 % men ikke mer  

enn 60 % 

2106.9038 - - - - annen 

2106.9039 - - - andre 

  - - pulver for fremstilling av desserter: 

2106.9041 - - - i pakninger for detaljsalg på høyst 5 kg, med innhold av melkepulver, 

eggehviter eller eggeplommer 

2106.9042 - - - i pakninger for detaljsalg på høyst 5 kg, uten innhold av melkepulver, 

eggehviter eller eggeplommer 

2106.9048 - - - annet, med innhold av melkepulver, eggehviter eller eggeplommer 

2106.9049 - - - annet, uten innhold av melkepulver, eggehviter eller eggeplommer 

2106.9051 - - blandinger av kjemiske ingredienser og næringsmidler, som sakkarin 

og laktose brukt som søtningsstoff 

2106.9062 - - fruktsuppe og grøt 

2106.9064 - -  med innhold av kjøtt, minst 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent 

2106.9065 - - trankapsler og andre vitaminer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 

2106.9066 - - kosttilskudd, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 

2106.9067 - - plantebasert fløte 

2106.9068 - - plantebasert ost 

  - - søtsaker, inneholder verken sukker eller kakao: 

2106.9071 - - - tyggegummi  

2106.9072 - - - andre 

2106.9079 - - annet 

2202 Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre 

søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer, 

unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 2009. 

  - vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre 

søtningsstoffer eller smaksstoffer: 

  - -  karboniserte drikkevarer tilsatt sukker eller annet søtningsstoff: 

2202.1011 - - - i engangsemballasje av stål 

2202.1012 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2202.1013 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2202.1014 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2202.1015 - - - i engangsemballasje av plast, farget 
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2202.1016 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2202.1019 - - - annen 

  - -  karboniserte drikkevarer uten tilsatt sukker eller annet søtningsstoff: 

2202.1031 - - - i engangsemballasje av stål 

2202.1032 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2202.1033 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2202.1034 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2202.1035 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2202.1036 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2202.1039 - - - annen 

  - - laget spesielt som barnemat eller til dietetisk bruk: 

2202.1041 - - -  i engangsemballasje av kartong 

2202.1042 - - - i engangsemballasje av stål 

2202.1043 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2202.1044 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2202.1045 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2202.1046 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2202.1047 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2202.1049 - - - annen 

  - - annet: 

2202.1091 - - -  i engangsemballasje av kartong 

2202.1092 - - - i engangsemballasje av stål 

2202.1093 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2202.1094 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2202.1095 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2202.1096 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2202.1097 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2202.1099 - - - annen 

  - andre: 

  - - av meieriprodukter med annet innhold dersom meieriproduktene 

utgjør minst 75 vektprosent (emballasje ikke medregnet): 

2202.9011 - - -  i engangsemballasje av kartong 

2202.9012 - - - i engangsemballasje av stål 

2202.9013 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2202.9014 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2202.9015 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2202.9016 - - - i engangsemballasje av plast, farget 
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2202.9017 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2202.9019 - - - annen 

  - - laget spesielt som barnemat eller til dietetisk bruk: 

2202.9021 - - -  i engangsemballasje av kartong 

2202.9022 - - - i engangsemballasje av stål 

2202.9023 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2202.9024 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2202.9025 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2202.9026 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2202.9027 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2202.9029 - - - annen 

  - -  drikkevarer av soyabønner: 

2202.9031 - - -  i engangsemballasje av kartong 

2202.9032 - - - i engangsemballasje av stål 

2202.9033 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2202.9034 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2202.9035 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2202.9036 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2202.9037 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2202.9039 - - - annen 

  - - drikkevarer av ris og/eller mandler: 

2202.9041 - - -  i engangsemballasje av kartong 

2202.9042 - - - i engangsemballasje av stål 

2202.9043 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2202.9044 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2202.9045 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2202.9046 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2202.9047 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2202.9049 - - - annen 

  - - annet: 

2202.9091 - - -  i engangsemballasje av kartong 

2202.9092 - - - i engangsemballasje av stål 

2202.9093 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2202.9094 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2202.9095 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2202.9096 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2202.9097 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 
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2202.9099 - - - annen 

2203 Øl fremstilt av malt. 

  - Maltøl med alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 0,5 % men ikke 

mer enn 2,25 %: 

2203.0011 - - i engangsemballasje av stål 

2203.0012 - - i engangsemballasje av aluminium 

2203.0013 - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2203.0014 - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2203.0015 - - i engangsemballasje av plast, farget 

2203.0016 - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2203.0019 - - annet 

  - annet: 

2203.0091 - - i engangsemballasje av stål 

2203.0092 - - i engangsemballasje av aluminium 

2203.0093 - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2203.0094 - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2203.0095 - - i engangsemballasje av plast, farget 

2203.0096 - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2203.0099 - - annet 

2205 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller 

smaksstoffer. 

  - på emballasje med innhold høyst 2 liter: 

  - - med alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 0,5 % men ikke mer 

enn 2,25 %: 

2205.1011 - - - i engangsemballasje av stål 

2205.1012 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2205.1013 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2205.1014 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2205.1015 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2205.1016 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2205.1019 - - - annen 

  - - med alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 2,25 % men ikke mer 

enn 15 % ren alkohol dersom varene inneholder utelukkende alkohol 

basert på gjæring uten noen form for destillering: 

2205.1021 - - - i engangsemballasje av stål 

2205.1022 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2205.1023 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2205.1024 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 
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2205.1025 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2205.1026 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2205.1029 - - - annen 

  - - annet: 

2205.1091 - - - i engangsemballasje av stål 

2205.1092 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2205.1093 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2205.1094 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2205.1095 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2205.1096 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2205.1099 - - - annen 

  - annet: 

  - - med alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 0,5 % men ikke mer 

enn 2,25 %: 

2205.9011 - - - i engangsemballasje av stål 

2205.9012 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2205.9013 - - - i engangsemballasje av glass  

2205.9015 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2205.9016 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2205.9019 - - - annen 

  - - med alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 2,25 % men ikke mer 

enn 15 %, inneholder utelukkende alkohol basert på gjæring uten 

noen form for destillering: 

2205.9021 - - - i engangsemballasje av stål 

2205.9022 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2205.9023 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2205.9025 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2205.9026 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2205.9029 - - - annen 

  - - annet: 

2205.9091 - - - i engangsemballasje av stål 

2205.9092 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2205.9093 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2205.9095 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2205.9096 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2205.9099 - - - annen 

ex 2207 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol. %; etylalkohol 

og brennevin, denaturert, uansett styrke. 
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2207.2000 - etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke  

ex 2208 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og 

annet brennevin: 

  - rom og annet brennevin fremstilt ved destillering av gjærede 

sukkerrør: 

2208.4011 - - i engangsemballasje av stål 

2208.4012 - - i engangsemballasje av aluminium 

2208.4013 - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2208.4014 - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2208.4015 - - i engangsemballasje av plast, farget 

2208.4016 - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2208.4019 - - annet 

  - gin og genever: 

  - - gin: 

2208.5031 - - - i engangsemballasje av stål 

2208.5032 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2208.5033 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2208.5034 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2208.5035 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2208.5036 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2208.5039 - - - annen 

  - - genever: 

2208.5041 - - - i engangsemballasje av stål 

2208.5042 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2208.5043 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2208.5044 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2208.5045 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2208.5046 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2208.5049 - - - annen 

  -  vodka: 

2208.6011 - - i engangsemballasje av stål 

2208.6012 - - i engangsemballasje av aluminium 

2208.6013 - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2208.6014 - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2208.6015 - - i engangsemballasje av plast, farget 

2208.6016 - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2208.6019 - - annet 

  - likør: 
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  - - med alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 0,5 % men ikke mer 

enn 2,25 % 

2208.7021 - - - i engangsemballasje av stål 

2208.7022 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2208.7023 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2208.7024 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2208.7025 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2208.7026 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2208.7029 - - - annen 

  - - annet: 

2208.7081 - - - i engangsemballasje av stål 

2208.7082 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2208.7083 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2208.7084 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2208.7085 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2208.7086 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2208.7089 - - - annen 

  - andre: 

  - - Aqua vitae (brennivín): 

2208.9021 - - - i engangsemballasje av stål 

2208.9022 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2208.9023 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2208.9024 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2208.9025 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2208.9026 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2208.9029 - - - annen 

  - - akevitt: 

2208.9031 - - - i engangsemballasje av stål 

2208.9032 - - - i engangsemballasje av aluminium 

2208.9033 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml 

2208.9034 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml 

2208.9035 - - - i engangsemballasje av plast, farget 

2208.9036 - - - i engangsemballasje av plast, ufarget 

2208.9039 - - - annen 

2209.0000 Eddik samt eddikerstatninger fremstilt av eddiksyre  

2402 Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av tobakk eller tobakk-

erstatninger. 

  - sigarer, cerutter og sigarilloer med innhold av tobakk: 
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2402.1001 - - tatt inn i landet av turister, besetningsmedlemmer og andre for 

personlig bruk, eller sendt inn i landet på annen måte enn ved 

profesjonell import 

2402.1009 - - annen 

  - sigaretter med innhold av tobakk: 

2402.2001 - - tatt inn i landet av turister, besetningsmedlemmer og andre for 

personlig bruk, eller sendt inn i landet på annen måte enn ved 

profesjonell import 

2402.2009 - - annen 

  - andre: 

  - - sigarer, cerutter og sigarilloer med innhold av tobakk: 

2402.9011 - - - tatt inn i landet av turister, besetningsmedlemmer og andre for 

personlig bruk, eller sendt inn i landet på annen måte enn ved 

profesjonell import 

2402.9019 - - - andre 

  - - annet: 

2402.9091 - - - tatt inn i landet av turister, besetningsmedlemmer og andre for 

personlig bruk, eller sendt inn i landet på annen måte enn ved 

profesjonell import 

2402.9099 - - - andre 

2403 Annen bearbeidd tobakk samt andre varer fremstilt av tobakks-

erstatninger; “homogenisert” eller “rekonstituert” tobakk; tobakk-

ekstrakter og tobakkessenser. 

  - røyketobakk, også med innhold av tobakkserstatninger, uansett 

mengde: 

  - - vannpipetobakk som beskrevet i varenummernote 1 til dette kapittel:  

2403.1101 - - - tatt inn i landet av turister, besetningsmedlemmer og andre for 

personlig bruk, eller sendt inn i landet på annen måte enn ved 

profesjonell import 

2403.1109 - - - annen 

  - - annet: 

2403.1901 - - - tatt inn i landet av turister, besetningsmedlemmer og andre for 

personlig bruk, eller sendt inn i landet på annen måte enn ved 

profesjonell import 

2403.1909 - - - annen 

  - - homogenisert” eller “rekonstituert” tobakk:  

2403.9101 - - - tatt inn i landet av turister, besetningsmedlemmer og andre for 

personlig bruk, eller sendt inn i landet på annen måte enn ved 

profesjonell import 

2403.9109 - - - annen 

  - - ellers: 

  - - - snus med innhold av solutio ammoniae: 



7.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/47 

 7
.6

.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. 3

7
/4

7
 

Posisjon/ 

varenummer i den 

islandske 

tolltariffen 

Varebeskrivelse 

2403.9911 - - - - tatt inn i landet av turister, besetningsmedlemmer og andre for 

personlig bruk, eller sendt inn i landet på annen måte enn ved 

profesjonell import 

2403.9919 - - - - annen 

  - - - annen snus: 

2403.9921 - - - - tatt inn i landet av turister, besetningsmedlemmer og andre for 

personlig bruk, eller sendt inn i landet på annen måte enn ved 

profesjonell import 

2403.9929 - - - - annen 

  - - - annet: 

2403.9992 - - - - etterligning av snustobakk 

2403.9993 - - - - etterligning av tobakk til bruk i munnen 

2403.9994 - - - - annen, tatt inn i landet av turister, besetningsmedlemmer og andre for 

personlig bruk, eller sendt inn i landet på annen måte enn ved 

profesjonell import 

2403.9999 - - - - annet” 

2) Nytt nr. 2 skal lyde: 

”2. Varenumrene fastsatt i nr. 1 viser til de som var gjeldende i Island den 1. juli 2001. Varenumrene 

fastsatt i nr. 1a viser til de som var gjeldende i Island den 1. januar 2015. Vilkårene i dette 

vedlegg vil ikke bli berørt av noen endringer i tollnomenklaturen.” 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 116/2017 

av 13. juni 2017 

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 om unionstiltak som er finansiert i Den europeiske 

unions alminnelige budsjett med hensyn til gjennomføring og utvikling av et felles marked for 

finansielle tjenester, bør videreføres. 

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

1. januar 2017 – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 7 nr. 11 skal ordene ’regnskapsåret 2016’ erstattes med ordene 

’regnskapsårene 2016 og 2017’. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1() er 

inngitt. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2017. 

Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/37/13 



7.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/49 

 7
.6

.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. 3

7
/4

9
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 117/2017 

av 13. juni 2017 

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 om unionstiltak som er finansiert i Den europeiske 

unions alminnelige budsjett med hensyn til selskapsrett, bør videreføres. 

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

fra 1. januar 2017 – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 7 nr. 13 skal ordene ’regnskapsåret 2016’ erstattes med ordene 

’regnskapsårene 2016 og 2017’. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1() er 

inngitt. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2017. 

Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/37/14 


	EØS-ORGANER
	EØS-komiteen
	EØS-komiteens beslutning nr. 104/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning nr. 105/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester)
	EØS-komiteens beslutning nr. 106/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
	EØS-komiteens beslutning nr. 107/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
	Avgjerd i EØS-komiteen nr. 108/2017 av 13. juni 2017 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)
	EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
	EØS-komiteens beslutning nr. 110/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
	EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
	EØS-komiteens beslutning nr. 112/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
	EØS-komiteens beslutning nr. 113/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)
	EØS-komiteens beslutning nr. 114/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)
	EØS-komiteens beslutning nr. 115/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens protokoll 3 om varer omhandlet i avtalens artikkel 8 nr. 3 bokstav b)
	EØS-komiteens beslutning nr. 116/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter
	EØS-komiteens beslutning nr. 117/2017 av 13. juni 2017 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter



