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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 216/2016 

av 2. desember 2016 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1101 av 5. juli 2016 om endring av vedlegg I 

og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til de tyske delstatene Rheinland-Pfalz og Saarland samt 

Regierungsbezirk Arnsberg, Regierungsbezirk Detmold og Regierungsbezirk Münsters status som 

fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om veterinære forhold ikke anvendelse for 

Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske 

edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne 

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 nr. 80 (kommisjonsvedtak 2004/558/EF) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32016 D 1101: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1101 av 5. juli 2016 (EUT L 

182 av 7.7.2016, s. 51).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1101 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 182 av 7.7.2016, s. 51. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/01 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 217/2016 

av 2. desember 2016 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1235 av 26. juli 2016 om godkjenning av et

laboratorium i Republikken Korea med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av

rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

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

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

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

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

tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om veterinære forhold ikke anvendelse for

Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske

edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein.

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 etter nr. 101 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/423) skal nytt nr. 102 lyde: 

”102. 32016 D 1235: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1235 av 26. juli 2016 om 

godkjenning av et laboratorium i Republikken Korea med hensyn til utføring av serologiske 

prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer (EUT L 202 av 

28.7.2016, s. 43). 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1235 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 202 av 28.7.2016, s. 43. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/02 
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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 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 



23.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/5 

2
3

.8
.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. 5
6
/5

AVGJERD I EØS-KOMITEEN 

nr. 218/2016 

av 2. desember 2016 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

særleg artikkel 98, 

og på følgjande bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1100 av 5. juli 2016 om endring av vedlegget til

vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Costa Rica, Tyskland, Litauen, Namibia og

Spania(1) skal takast inn i EØS-avtala.

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

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

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

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

Liechtenstein.

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

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

lyde: 

”– 32016 D 1100: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1100 av 5. juli 2016 (EUT L 

182 av 7.7.2016, s. 47).” 

Artikkel 2 

Teksta til gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1100 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 3. desember 2016, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i 

EØS-avtala er sende inn(). 

(1) TEU L 182 av 7.7.2016, s. 47. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2018/EØS/56/03 
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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 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 219/2016 

av 2. desember 2016 

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

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918 av 22. oktober 2015 om opprettelse av

et system for administrativ bistand og samarbeid («AAC-systemet») i henhold til

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- 

og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(1) skal

innlemmes i EØS-avtalen.

2) Denne beslutningen vedrører bestemmelser om veterinære forhold, fôrvarer og næringsmidler. Som

nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I og i innledningen til EØS-avtalens

vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om veterinære forhold, næringsmidler og fôrvarer ikke

anvendelse for Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og

Det sveitsiske edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein.

Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein.

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1. I kapittel I del 1.1 etter nr. 11 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004) skal nytt

nr. 11a lyde:

”11a. 32015 D 1918: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918 av  

22. oktober 2015 om opprettelse av et system for administrativ bistand og samarbeid («AAC-

systemet») i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig 

kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs 

helse og velferd overholdes (EUT L 280 av 24.10.2015, s. 31).” 

2. I kapittel II etter nr. 31j (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004) skal nytt nr. 31ja

lyde:

”31ja.  32015 D 1918: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918 av  

22. oktober 2015 om opprettelse av et system for administrativ bistand og samarbeid («AAC-

systemet») i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig 

kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs 

helse og velferd overholdes (EUT L 280 av 24.10.2015, s. 31).” 

(1) EUT L 280 av 24.10.2015, s. 31. 

2018/EØS/56/04 
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Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII etter nr. 54zzzi (europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 882/2004) skal nytt nr. 54zzzia lyde: 

”54zzzia.  32015 D 1918: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918 av 22. oktober 2015 

om opprettelse av et system for administrativ bistand og samarbeid («AAC-systemet») i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å 

sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd 

overholdes (EUT L 280 av 24.10.2015, s. 31).” 

Artikkel 3 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 220/2016 

av 2. desember 2016 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/842 av 27. mai 2016 om endring av

forordning (EF) nr. 167/2008 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av og

handelsnavnet på et koksidiostatikum(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om fôrvarer. Som nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-

avtalens vedlegg I får bestemmelser om fôrvarer ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge

anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel

med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne beslutning får derfor ikke

anvendelse for Liechtenstein.

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II nr. 1zzzzm (kommisjonsforordning (EF) nr. 167/2008) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

– 32016 R 0842: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/842 av 27. mai 2016 (EUT L

141 av 28.5.2016, s. 47).”

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/842 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 141 av 28.5.2016, s. 47. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/05 
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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 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 221/2016 

av 2. desember 2016 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/895 av 8. juni 2016 om endring av

forordning (EF) nr. 1290/2008 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av et

preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-

3699)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/896 av 8. juni 2016 om godkjenning av jern-

natriumtartrater som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 om godkjenning av et

preparat av Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner

og akvariefisk (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) og om endring av

forordning (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 med hensyn til

innehaveren av godkjenningen(3) skal innlemmes i EØS-avtalen.

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/898 av 8. juni 2016 om godkjenning av et

preparat av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19) som

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til

oppfôring og til egglegging samt prydfugler (innehaver av godkjenningen: Novus Europe

SA/NV)(4) skal innlemmes i EØS-avtalen.

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/899 av 8. juni 2016 om godkjenning av 6-

fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle

fjørfearter og svin (unntatt spedgriser) (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd)(5) skal

innlemmes i EØS-avtalen.

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/900 av 8. juni 2016 om godkjenning av

benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional

Product Sp. z o. o.)(6) skal innlemmes i EØS-avtalen.

7) Denne beslutning vedrører bestemmelser om fôrvarer. Som nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-

avtalens vedlegg I får bestemmelser om fôrvarer ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge

anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel

med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne beslutning får derfor ikke

anvendelse for Liechtenstein.

8) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres –  

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

(2) EUT L 152 av 9.6.2016, s. 3. 

(3) EUT L 152 av 9.6.2016, s. 7. 

(4) EUT L 152 av 9.6.2016, s. 11. 

(5) EUT L 152 av 9.6.2016, s. 15. 

(6) EUT L 152 av 9.6.2016, s. 18. 

2018/EØS/56/06 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1.  I nr. 1zzzzzd (kommisjonsforordning (EF) nr. 1290/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0895: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/895 av 8. juni 2016 

(EUT L 152 av 9.6.2016, s. 1).” 

2.  I nr. 1zzz (kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0897: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 

(EUT L 152 av 9.6.2016, s. 7).” 

3. I nr. 2c (kommisjonsforordning (EU) nr. 333/2010) og 2v (kommisjonsforordning (EU) nr. 184/2011) 

tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32016 R 0897: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 

(EUT L 152 av 9.6.2016, s. 7).” 

4. Etter nr. 163 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/329) skal nye nr. 164–168 lyde: 

”164. 32016 R 0896: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/896 av 8. juni 2016 om 

godkjenning av natriumbisulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 152 av 

9.6.2016, s. 3). 

165. 32016 R 0897: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 om 

godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for verpehøner og akvariefisk (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness 

Co. Ltd) og om endring av forordning (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU)  

nr. 184/2011 med hensyn til innehaveren av godkjenningen (EUT L 152 av 9.6.2016, s. 7). 

166.  32016 R 0898: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/898 av 8. juni 2016 om 

godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 

3.4.21.19) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre 

utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging samt prydfugler (innehaver av 

godkjenningen: Novus Europe SA/NV) (EUT L 152 av 9.6.2016, s. 11). 

167.  32016 R 0899: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/899 av 8. juni 2016 om 

godkjenning av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fjørfearter og svin (unntatt spedgriser) (innehaver av 

godkjenningen: Danisco (UK) Ltd) (EUT L 152 av 9.6.2016, s. 15). 

168.  32016 R 0900: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/900 av 8. juni 2016 om 

godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av 

godkjenningen: DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (EUT L 152 av 9.6.2016, s. 18).”  
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/895, (EU) 2016/896, (EU) 2016/897, (EU) 2016/898, 

(EU) 2016/899 og (EU) 2016/900 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 222/2016 

av 2. desember 2016 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/972 av 17. juni 2016 om godkjenning av L-

arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP) som tilsetningsstoff i fôrvarer

for alle dyrearter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/973 av 17. juni 2016 om godkjenning av

sinkbislysinat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/997 av 21. juni 2016 om godkjenning av

endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og endo-

1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) som

tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon og mindre utbredte arter av svin (innehaver av

godkjenningen: Danisco (UK) Ltd)(3) skal innlemmes i EØS-avtalen.

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1007 av 22. juni 2016 om godkjenning av

ammoniumklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til andre drøvtyggere enn oppfôringslam, katter og

hunder (innehaver av godkjenningen: Latochema Co. Ltd)(4) skal innlemmes i EØS-avtalen.

5) Denne beslutning vedrører bestemmelser om fôrvarer. Som nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-

avtalens vedlegg I får bestemmelser om fôrvarer ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge

anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel

med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne beslutning får derfor ikke

anvendelse for Liechtenstein.

6) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II etter nr. 168 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/900) skal nye nr. 169–172 lyde: 

”169. 32016 R 0972: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/972 av 17. juni 2016 om 

godkjenning av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 161 av 18.6.2016, s. 18). 

170. 32016 R 0973: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/973 av 17. juni 2016 om 

godkjenning av sinkbislysinat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 161 av 

18.6.2016, s. 21). 

(1) EUT L 161 av 18.6.2016, s. 18. 

(2) EUT L 161 av 18.6.2016, s. 21. 

(3) EUT L 164 av 22.6.2016, s. 4. 

(4) EUT L 165 av 23.6.2016, s. 10. 

2018/EØS/56/07 
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171. 32016 R 0997: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/997 av 21. juni 2016 om 

godkjenning av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 

5588) og endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD 

2106) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon og mindre utbredte arter av svin 

(innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd) (EUT L 164 av 22.6.2016, s. 4). 

172. 32016 R 1007: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1007 av 22. juni 2016 om 

godkjenning av ammoniumklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til andre drøvtyggere enn 

oppfôringslam, katter og hunder (innehaver av godkjenningen: Latochema Co. Ltd) (EUT L 165 

av 23.6.2016, s. 10).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/972, (EU) 2016/973, (EU) 2016/997 og (EU) 2016/1007 

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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 223/2016 

av 2. desember 2016 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1095 av 6. juli 2016 om godkjenning av

sinkacetatdihydrat, vannfritt sinkklorid, sinkoksid, sinksulfat-heptahydrat, sinksulfatmonohydrat,

sinkkelat av aminosyrehydrat, sinkkelat av proteinhydrolysat, sinkkelat av glysinhydrat (fast form)

og sinkkelat av glysinhydrat (flytende form) som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, og

om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 479/2006, (EU) nr. 335/2010 og

gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012 og (EU) nr. 636/2013(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen.

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om fôrvarer. Som nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-

avtalens vedlegg I får bestemmelser om fôrvarer ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge

anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel

med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne beslutning får derfor ikke

anvendelse for Liechtenstein.

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 1zq (kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32016 R 1095: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1095 av 6. juli 2016 

(EUT L 182 av 7.7.2016, s. 7).” 

2. I nr. 1zzu (kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2006), 1zzzzzj (kommisjonsforordning (EU)

nr. 335/2010), 60 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012) og 94 (Kommisjon-

ens gjennomføringsforordning (EU) nr. 636/2013) tilføyes følgende:

”, endret ved: 

– 32016 R 1095: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1095 av 6. juli 2016

(EUT L 182 av 7.7.2016, s. 7).”

3. Etter nr. 172 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1007) skal nytt nr. 173 lyde:

”173. 32016 R 1095: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1095 av 6. juli 2016 om 

godkjenning av sinkacetatdihydrat, vannfritt sinkklorid, sinkoksid, sinksulfat-heptahydrat, 

sinksulfatmonohydrat, sinkkelat av aminosyrehydrat, sinkkelat av proteinhydrolysat, sinkkelat 

(1) EUT L 182 av 7.7.2016, s. 7. 

2018/EØS/56/08 
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av glysinhydrat (fast form) og sinkkelat av glysinhydrat (flytende form) som tilsetningsstoffer 

i fôrvarer for alle dyrearter, og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003, (EF)  

nr. 479/2006, (EU) nr. 335/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012 og (EU)  

nr. 636/2013 (EUT L 182 av 7.7.2016, s. 7).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/1095 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 224/2016 

av 2. desember 2016 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1220 av 26. juli 2016 om godkjenning av L-

treonin framstilt av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(1) skal

innlemmes i EØS-avtalen.

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om fôrvarer. Som nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-

avtalens vedlegg I får bestemmelser om fôrvarer ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge

anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel

med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne beslutning får derfor ikke

anvendelse for Liechtenstein.

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II etter nr. 173 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1095) skal nytt nr. 174 lyde: 

”174. 32016 R 1220: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1220 av 26. juli 2016 om 

godkjenning av L-treonin framstilt av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter (EUT L 201 av 27.7.2016, s. 11).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/1220 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 201 av 27.7.2016, s. 11. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/09 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 



Nr. 56/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.8.2018 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 225/2016 

av 2. desember 2016 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/317 av 3. mars 2016 om endring av rådsdirektiv

66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF med hensyn til

den offisielle etiketten for frøemballasje(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/320 av 3. mars 2016 om endring av vedtak

2004/842/EF om gjennomføringsregler som gjør det mulig for medlemsstatene å tillate

markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad om oppføring for på den

nasjonale sortslisten for plantearter til jordbruksformål eller grønnsakarter(2) skal innlemmes i

EØS-avtalen.

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

tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om plantesanitære forhold ikke anvendelse

for Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det

sveitsiske edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein.

Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein.

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 2 (rådsdirektiv 66/401/EØF), 3 (rådsdirektiv 66/402/EØF), 11 (rådsdirektiv 2002/54/EF), 12

(rådsdirektiv 2002/55/EF) og 13 (rådsdirektiv 2002/57/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32016 L 0317: Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/317 av 3. mars 2016 (EUT 

L 60 av 5.3.2016, s. 72).” 

2. I nr. 36 (kommisjonsvedtak 2004/842/EF) tilføyes følgende:

”, endret ved: 

– 32016 D 0320: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/320 av 3. mars 2016

(EUT L 60 av 5.3.2016, s. 88).”

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/317 og gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/320 på 

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

gyldighet. 

(1) EUT L 60 av 5.3.2016, s. 72. 

(2) EUT L 60 av 5.3.2016, s. 88. 

2018/EØS/56/10 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 



Nr. 56/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.8.2018 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 226/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/427 av 10. mars 2016 om endring av forordning (EF)

nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 6)(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) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0427: Kommisjonsforordning (EU) 2016/427 av 10. mars 2016 (EUT L 82 av 31.3.2016, 

s. 1).”

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/427 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

(1) EUT L 82 av 31.3.2016, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/11 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 227/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1718 av 20. september 2016 om endring av forordning (EU)

nr. 582/2011 med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer når det gjelder bestemmelsene om prøving

ved hjelp av bærbare systemer for utslippsmåling (PEMS) og framgangsmåten for prøving av

forurensningsreduserende reserveinnretningers holdbarhet(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. 45zzl (kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1718: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1718 av 20. september 2016 (EUT L 259 av 

27.9.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1718 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

(1) EUT L 259 av 27.9.2016, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/12 



Nr. 56/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.8.2018 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 228/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1933 av 27. oktober 2015 om endring av forordning (EF)

nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i

kakaofiber, bananchips, kosttilskudd, tørkede urter og tørket krydder(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen.

2) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1940 av 28. oktober 2015 om endring av forordning (EF)

nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for meldrøyesklerotier i visse typer ubearbeidet korn

og bestemmelsene om overvåking og rapportering(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om næringsmidler. Som nevnt i innledningen til EØS-

avtalens vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om næringsmidler ikke anvendelse for

Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske

edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein.

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzz (kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006) skal nye 

strekpunkt lyde: 

”– 32015 R 1933: Kommisjonsforordning (EU) 2015/1933 av 27. oktober 2015 (EUT L 282 av 

28.10.2015, s. 11), 

– 32015 R 1940: Kommisjonsforordning (EU) 2015/1940 av 28. oktober 2015 (EUT L 283 av

29.10.2015, s. 3).”

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2015/1933 og (EU) 2015/1940 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 282 av 28.10.2015, s. 11. 

(2) EUT L 283 av 29.10.2015, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/13 
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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 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 



Nr. 56/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.8.2018 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 229/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1244 av 28. juli 2016 om endring av vedlegg I til

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

gruppe med en alfa-beta-umettet struktur(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om næringsmidler. Som nevnt i innledningen til EØS-

avtalens vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om næringsmidler ikke anvendelse for

Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske

edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein.

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzs (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1244: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1244 av 28. juli 2016 (EUT L 204 av 

29.7.2016, s. 7).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1244 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 204 av 29.7.2016, s. 7. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/14 



23.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/27 

 2
3

.8
.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. 5

6
/2

7
 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 



Nr. 56/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.8.2018 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 230/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/854 av 30. mai 2016 om godkjenning av

visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko og

barns utvikling og helse, og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen.

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/862 av 31. mai 2016 om avslag på

godkjenning av en annen helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til redusert

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om næringsmidler. Som nevnt i innledningen til EØS-

avtalens vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om næringsmidler ikke anvendelse for

Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske

edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein.

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 54zzzzzp (kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32016 R 0854: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/854 av 30. mai 2016 

(EUT L 142 av 31.5.2016, s. 5).” 

2. Etter nr. 111 (kommisjonsforordning (EU) 2016/372) skal nye nr. 112–113 lyde:

”112. 32016 R 0854: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/854 av 30. mai 2016 om 

godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse, og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012 

(EUT L 142 av 31.5.2016, s. 5). 

113.  32016 R 0862: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/862 av 31. mai 2016 om 

avslag på godkjenning av en annen helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse (EUT L 144 av 1.6.2016, s. 24).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/854 og (EU) 2016/862 på islandsk og norsk, som skal 

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

(1) EUT L 142 av 31.5.2016, s. 5. 

(2) EUT L 144 av 1.6.2016, s. 24. 

2018/EØS/56/15 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 



Nr. 56/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.8.2018 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 231/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2284 av 25. november 2015 om oppheving av

rådsdirektiv 76/621/EØF om fastsettelse av en maksimumsverdi for erukasyre i olje og fett og

rådsforordning (EF) nr. 320/2006 om fastsettelse av en midlertidig ordning for omstrukturering av

sukkerindustrien(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Forordning (EU) 2015/2284 opphever rådsdirektiv 76/621/EØF(2), som er innlemmet i EØS-

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

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om næringsmidler. Som nevnt i innledningen til EØS-

avtalens vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om næringsmidler ikke anvendelse for

Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske

edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein.

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. Etter nr. 113 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/862) skal nytt nr. 114 lyde:

”114. 32015 R 2284: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2284 av 25. november 2015 

om oppheving av rådsdirektiv 76/621/EØF om fastsettelse av en maksimumsverdi for 

erukasyre i olje og fett og rådsforordning (EF) nr. 320/2006 om fastsettelse av en midlertidig 

ordning for omstrukturering av sukkerindustrien (EUT L 327 av 11.12.2015, s. 23).” 

2. Teksten i nr. 12 (rådsdirektiv 76/621/EØF) oppheves.

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2015/2284 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 327 av 11.12.2015, s. 23. 

(2) EFT L 202 av 28.7.1976, s. 35. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/16 
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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 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 



Nr. 56/32 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.8.2018 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 232/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1379 av 16. august 2016 om avslag på godkjenning av visse

andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko og barns

utvikling og helse(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1381 av 16. august 2016 om avslag på godkjenning av en

helsepåstand om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse(2) skal innlemmes i EØS-

avtalen.

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om næringsmidler. Som nevnt i innledningen til EØS-

avtalens vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om næringsmidler ikke anvendelse for

Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske

edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein.

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII etter nr. 114 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2284) skal nye nr. 115–116 lyde: 

”115. 32016 R 1379: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1379 av 16. august 2016 om avslag på 

godkjenning av en annen helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse (EUT L 222 av 17.8.2016, s. 1). 

116. 32016 R 1381: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1381 av 16. august 2016 om avslag på 

godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse 

(EUT L 222 av 17.8.2016, s. 8).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1379 og (EU) 2016/1381 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 222 av 17.8.2016, s. 1. 

(2) EUT L 222 av 17.8.2016, s. 8. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/17 
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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 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 233/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1389 av 17. august 2016 om godkjenning av en helsepåstand

om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1390 av 17. august 2016 om avslag på godkjenning av en

helsepåstand om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse(2) skal innlemmes i EØS-

avtalen.

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om næringsmidler. Som nevnt i innledningen til EØS-

avtalens vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om næringsmidler ikke anvendelse for

Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske

edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein.

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII etter nr. 116 (kommisjonsforordning (EU) 2016/1381) skal nye 

nr. 117–118 lyde: 

”117. 32016 R 1389: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1389 av 17. august 2016 om godkjenning av en 

helsepåstand om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse (EUT L 223 av 18.8.2016, 

s. 55).

118. 32016 R 1390: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1390 av 17. august 2016 om avslag på 

godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse 

(EUT L 223 av 18.8.2016, s. 58).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1389 og (EU) 2016/1390 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 223 av 18.8.2016, s. 55. 

(2) EUT L 223 av 18.8.2016, s. 58. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/18 



23.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/35 

 2
3

.8
.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. 5

6
/3

5
 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 234/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1174 av 15. juli 2016 om vilkårene for

godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, forelagt av Spania i samsvar med

artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen.

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1175 av 15. juli 2016 om vilkårene for

godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, forelagt av Det forente kongerike i

samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(2) skal

innlemmes i EØS-avtalen.

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

2016/904) skal nye nr. 12nny–12nnz lyde: 

”12nny. 32016 D 1174: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1174 av 15. juli 2016 om 

vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, forelagt av Spania i 

samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 193 

av 19.7.2016, s. 110). 

12nnz. 32016 D 1175: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1175 av 15. juli 2016 om 

vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, forelagt av Det forente 

kongerike i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

(EUT L 193 av 19.7.2016, s. 113).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1174 og (EU) 2016/1175 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 193 av 19.7.2016, s. 110. 

(2) EUT L 193 av 19.7.2016, s. 113. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/19 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 235/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1688 av 20. september 2016 om endring av vedlegg VII til

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

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til hudsensibilisering(1)

skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12zc (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1688: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1688 av 20. september 2016 (EUT L 255 av 

21.9.2016, s. 14).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1688 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

(1) EUT L 255 av 21.9.2016, s. 14. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/20 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 236/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/548 av 8. april 2016 om godkjenning av

basisstoffet diammoniumfosfat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/549 av 8. april 2016 om endring av

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden

for de aktive stoffene bentazon, cyhalofop-butyl, dikvat, famoksadon, flumioksazin, DPX KE 459

(flupyrsulfuron-metyl), metalaksyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, tiabendazol og

tifensulfuron-metyl(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/560 av 11. april 2016 om godkjenning av

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

omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomfø-

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

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32016 R 0548: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/548 av 8. april 2016 

(EUT L 95 av 9.4.2016, s. 1), 

– 32016 R 0549: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/549 av 8. april 2016

(EUT L 95 av 9.4.2016, s. 4),

– 32016 R 0560: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/560 av 11. april 2016

(EUT L 96 av 12.4.2016, s. 23).”

2. Etter nr. 13zzzzzzd (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/638) skal nye

nr. 13zzzzzze–13zzzzzzf lyde:

(1) EUT L 95 av 9.4.2016, s. 1. 

(2) EUT L 95 av 9.4.2016, s. 4. 

(3) EUT L 96 av 12.4.2016, s. 23. 

2018/EØS/56/21 
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”13zzzzzze.  32016 R 0548: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/548 av  

8. april 2016 om godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i samsvar med 

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

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 95 av 9.4.2016, s. 1). 

13zzzzzzf.  32016 R 0560: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/560 av  

11. april 2016 om godkjenning av basisstoffet myse i samsvar med europaparlaments- 

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

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

(EUT L 96 av 12.4.2016, s. 23).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/548, (EU) 2016/549 og (EU) 2016/560 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 237/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/864 av 31. mai 2016 om ikke å fornye

godkjenningen av det aktive stoffet triasulfuron i samsvar med europaparlaments- og

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

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/871 av 1. juni 2016 om ikke å fornye

godkjenningen av det aktive stoffet amitrol i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning

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

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/872 av 1. juni 2016 om ikke å fornye

godkjenningen av det aktive stoffet isoproturon i samsvar med europaparlaments- og

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

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(3) skal innlemmes i EØS-avtalen.

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32016 R 0864: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/864 av 31. mai 2016 

(EUT L 144 av 1.6.2016, s. 32), 

– 32016 R 0871: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/871 av 1. juni 2016

(EUT L 145 av 2.6.2016, s. 4),

– 32016 R 0872: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/872 av 1. juni 2016

(EUT L 145 av 2.6.2016, s. 7).”

2. Etter nr. 13zzzzzzf (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/560) skal nye

nr. 13zzzzzzg–13zzzzzzi lyde:

”13zzzzzzg.  32016 R 0864: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/864 av 

31. mai 2016 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet triasulfuron i samsvar

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

plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 (EUT L 144 av 1.6.2016, s. 32). 

(1) EUT L 144 av 1.6.2016, s. 32. 

(2) EUT L 145 av 2.6.2016, s. 4. 

(3) EUT L 145 av 2.6.2016, s. 7. 

2018/EØS/56/22 
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13zzzzzzh.  32016 R 0871: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/871 av  

1. juni 2016 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet amitrol i samsvar med 

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

plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 (EUT L 145 av 2.6.2016, s. 4). 

13zzzzzzi.  32016 R 0872: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/872 av  

1. juni 2016 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet isoproturon i samsvar 

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

plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 (EUT L 145 av 2.6.2016, s. 7).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/864, (EU) 2016/871 og (EU) 2016/872 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 238/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/951 av 15. juni 2016 om godkjenning av det

aktive stoffet med lav risiko Trichoderma atroviride stamme SC1 i samsvar med

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

om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(1) skal

innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32016 R 0951: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/951 av 15. juni 2016 

(EUT L 159 av 16.6.2016, s. 6).” 

2. Etter nr. 13zzzzzzi (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/872) skal nytt nr. 13zzzzzzj

lyde:

”13zzzzzzj. 32016 R 0951: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/951 av 

15. juni 2016 om godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko Trichoderma

atroviride stamme SC1 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 159 av 16.6.2016, 

s. 6).”

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/951 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 159 av 16.6.2016, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/23 
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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 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 239/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/970 av 27. mai 2016 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIX nr. 3q (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32016 L 0970: Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/970 av 27. mai 2016 (EUT L 163 av 21.6.2016,  

s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2016/970 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) EUT L 163 av 21.6.2016, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/24 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 240/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/235 av 18. februar 2016 om endring av vedlegg II til

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og

presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(1) skal

innlemmes i EØS-avtalen.

2) Denne beslutningen vedrører bestemmelser om alkoholsterke drikker. Som nevnt i innledningen til

EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXVII får bestemmelser om alkoholsterke drikker ikke

anvendelse for Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og

Det sveitsiske edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein.

Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein.

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXVII nr. 9 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008) 

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0235: Kommisjonsforordning (EU) 2016/235 av 18. februar 2016 (EUT L 44 av 

19.2.2016, s. 7).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/235 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 44 av 19.2.2016, s. 7. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/25 
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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 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 241/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

og vedlegg X (Generelle tjenester) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsrekommandasjon 2013/461/EU av 17. september 2013 om prinsippene for SOLVIT(1)

skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Rekommandasjon 2013/461/EU opphever kommisjonsrekommandasjon 2001/893/EF(2), som er

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

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XX under overskriften ’RETTSAKTER SOM AVTALEPARTENE SKAL 

TA I BETRAKTNING’ oppheves teksten i nr. 5 (kommisjonsrekommandasjon 2001/893/EF). 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg X etter nr. 3a (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/89/EU) tilføyes 

følgende: 

”RETTSAKTER SOM AVTALEPARTENE SKAL TA I BETRAKTNING 

1. 32013 H 0461: Kommisjonsrekommandasjon 2013/461/EU av 17. september 2013 om

prinsippene for SOLVIT (EUT L 249 av 19.9.2013, s. 10)”

Artikkel 3 

Teksten til rekommandasjon 2013/461/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 249 av 19.9.2013, s. 10. 

(2) EFT L 331 av 15.12.2001, s. 79. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/26 
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Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 242/2016 

av 2. desember 2016 

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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/687 av 28. april 2016 om harmonisering av

frekvensbåndet 694–790 MHz for jordbaserte systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester

for elektronisk kommunikasjon, og for fleksibel nasjonal bruk i Unionen(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen.

2) Vedlegg XI til EØS-avtalen bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI etter nr. 5czl (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/339) skal 

nytt nr. 5czm lyde: 

”5czm. 32016 D 0687: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/687 av 28. april 2016 om 

harmonisering av frekvensbåndet 694–790 MHz for jordbaserte systemer som kan levere 

trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, og for fleksibel nasjonal bruk i 

Unionen (EUT L 118 av 4.5.2016, s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/687 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

(1) EUT L 118 av 4.5.2016, s. 4. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/27 
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MELDING TIL LESEREN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 243/2016 

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

2018/EØS/56/28 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 244/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/76/EU av 27. september 2011 om endring av direktiv

1999/62/EF om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur(1) skal innlemmes i

EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 18a (europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/62/EF) gjøres følgende 

endringer: 

1. Nytt strekpunkt skal lyde:

”– 32011 L 0076: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/76/EU av 27. september 2011 (EUT L 

269 av 14.10.2011, s. 1).” 

2. Bokstav d) og e) skal lyde:

”e) I artikkel 7i nr. 2 tilføyes følgende ledd: 

’For bompengeordninger på det transeuropeiske veinettet i andre deler av Norge enn sørøst-

Norge kan det gjeldende nivået for rabatter eller reduserte bompenger for hyppige brukere 

anvendes på bompengeordninger som allerede er på plass den dagen EØS-komiteens beslutning 

nr. 129/2012 av 13. juli 2012(1) trer i kraft, forutsatt at andelen internasjonal tung godstrafikk i 

det aktuelle infrastrukturnettet er på under 30 %. 

Når det gjelder bompengeordninger som er på plass etter den dagen EØS-komiteens beslutning 

nr. 129/2012 av 13. juli 2012 trer i kraft, kan rabatter eller reduserte bompenger for hyppige 

brukere overstige nivået fastsatt i artikkel 7i nr. 2 bokstav c) i dette direktiv, forutsatt at: 

– andelen internasjonal tung godstrafikk på det aktuelle infrastrukturveinettet er på høyst 5 %,

– nivået for slike rabatter eller reduksjoner berettiges av spesifikke omstendigheter, særlig når

det aktuelle infrastrukturnettet består av broer eller tunneler som erstatning for ferge.

(1) EUT L 309 av 8.11.2012, s. 8.’” 

3. Bokstav f) omnummereres til bokstav d), og ’7 nr. 9’ erstattes med ’7 nr. 1’.

(1) EUT L 269 av 14.10.2011, s. 1. 

2018/EØS/56/29 
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Artikkel 2 

Teksten til direktiv 2011/76/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Erklæring fra EFTA-statene 

i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 244/2016 om innlemming av direktiv 2011/76/EU i 

EØS-avtalen 

Innlemmelse i EØS-avtalen av artikkel 2 bokstav b), artikkel 7c, artikkel 7f nr. 4 og 5, artikkel 7g nr. 1 

iv), artikkel 7h nr. 3 og 4, artikkel 7i nr. 1, artikkel 7j nr. 3 og 4, artikkel 11 nr. 1 bokstav a) og d) i og 

vedlegg IIIa og IIIb til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/62/EF av 17. juni 1999 om avgifter på 

tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur(2), endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/76/EU av 27. september 2011 om endring av direktiv 1999/62/EF om avgifter på tunge lastebiler for 

bruk av visse typer infrastruktur(3), berører ikke EØS-avtalens virkeområde.  

  

(2) EFT L 187 av 20.7.1999, s. 42. 

(3) EUT L 269 av 14.10.2011, s. 1. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 245/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/472 av 31. mars 2016 om endring av

forordning (EU) nr. 72/2010 med hensyn til definisjonen av termen «Kommisjonens inspektør»(1)

skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66hc (kommisjonsforordning (EU) nr. 72/2010) gjøres følgende 

endringer: 

1. Følgende skal tilføyes:

”, endret ved: 

– 32016 R 0472: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/472 av 31. mars 2016

(EUT L 85 av 1.4.2016, s. 28).”

2. Tilpasningsteksten i bokstav b) skal lyde:

’I artikkel 6 nr. 2 tilføyes følgende: 

I sine inspeksjoner kan EFTAs overvåkningsorgan henvende seg til nasjonale inspektører oppført av 

EU-medlemsstatene samt til inspektører som er ansatt av Kommisjonen.’ 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/472 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 85 av 1.4.2016, s. 28. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/30 
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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 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 246/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1158 av 15. juli 2016 om endring av forordning (EU)

nr. 452/2014 med hensyn til oppheving av maler for de tillatelsene som utstedes til

tredjestatsoperatører og for de tilhørende spesifikasjonene(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66ng (kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32016 R 1158: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1158 av 15. juli 2016 (EUT L 192 av

16.7.2016, s. 21).”

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1158 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

(1) EUT L 192 av 16.7.2016, s. 21. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/31 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 247/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1185 av 20. juli 2016 om endring av

gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 med hensyn til oppdatering og ferdigstillelse av

felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter i

lufttrafikken (SERA del C) og om oppheving av forordning (EF) nr. 730/2006(1) skal innlemmes i

EØS-avtalen.

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/1185 opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 730/2006(2),

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

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 66wk (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32016 R 1185: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1185 av 20. juli 2016 

(EUT L 196 av 21.7.2016, s. 3).” 

2. Teksten i nr. 66wa (kommisjonsforordning (EF) nr. 730/2006) oppheves.

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/1185 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 196 av 21.7.2016, s. 3. 

(2) EUT L 128 av 16.5.2006, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/32 
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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 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN 

nr. 248/2016 

av 2. desember 2016 

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) 2015/2099 av 18. november 2015 om fastsetjing av miljøkriteria for

tildeling av EU-miljømerket til dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og tildekkingsmateriale(1)

skal takast inn i EØS-avtala.

2) Avgjerd (EU) 2015/2099 opphevar kommisjonsvedtak 2006/799/EF(2) og 2007/64/EF(3), som er

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

3) 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. 2d (kommisjonsvedtak 2006/799/EF) skal lyde:

”32015 D 2099: Kommisjonsavgjerd (EU) 2015/2099 av 18. november 2015 om fastsetjing av 

miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel og 

tildekkingsmateriale (EUT L 303 av 20.11.2015, s. 75)”. 

2. Teksta i nr. 2da (kommisjonsvedtak 2007/64/EF) vert oppheva.

Artikkel 2 

Teksta til avgjerd (EU) 2015/2099 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 3. desember 2016, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i 

EØS-avtala er sende inn(). 

(1) TEU L 303 av 20.11.2015, s. 75. 

(2) TEU L 325 av 24.11.2006, s. 28. 

(3) TEU L 32 av 6.2.2007, s. 137. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2018/EØS/56/33 
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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 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN 

nr. 249/2016 

av 2. desember 2016 

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) 2016/1796 av 7. juli 2016 om endring av avgjerd 2011/263/EU, 

2011/264/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU for å ta omsyn til utviklinga innanfor klassifisering 

av stoff(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedlegg XX til EØS-avtala nr. 2e (kommisjonsavgjerd 2011/264/EU), 2h (kommisjonsavgjerd 

2011/263/EU), 2zg (kommisjonsavgjerd 2012/720/EU) og 2zh (kommisjonsavgjerd 2012/721/EU) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 D 1796: Kommisjonsavgjerd (EU) 2016/1796 av 7. juli 2016 (EUT L 274 av 11.10.2016,  

s. 55).” 

Artikkel 2 

Teksta til avgjerd (EU) 2016/1796 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 3. desember 2016, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i 

EØS-avtala er sende inn(). 

Artikkel 4 

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

unionen. 

Utferda i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) TEU L 274 av 11.10.2016, s. 55. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2018/EØS/56/34 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 250/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1349 av 5. august 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for

tildeling av EU-miljømerket til fottøy(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1371 av 10. august 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for

tildeling av EU-miljømerket til personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett(2) skal

innlemmes i EØS-avtalen.

3) Beslutning (EU) 2016/1349 opphever kommisjonsvedtak 2009/563/EF, som er innlemmet i EØS-

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

4) Beslutning (EU) 2016/1371 opphever kommisjonsavgjerd 2011/330/EU og 2011/337/EU, som er

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

5) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer: 

1. Teksten i nr. 2g (kommisjonsvedtak 2009/563/EF) skal lyde:

”32016 D 1349: Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1349 av 5. august 2016 om fastsettelse av 

miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til fottøy (EUT L 214 av 9.8.2016, s. 16).” 

2. Teksten i nr. 2q (kommisjonsavgjerd 2011/337/EU) skal lyde:

”32016 D 1371: Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1371 av 10. august 2016 om fastsettelse av 

miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner og 

nettbrett (EUT L 217 av 12.8.2016, s. 9).” 

3. Teksten i nr. 2s (kommisjonsavgjerd 2011/330/EU) oppheves.

Artikkel 2 

Teksten til beslutning (EU) 2016/1349 og (EU) 2016/1371 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i 

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

(1) EUT L 214 av 9.8.2016, s. 16. 

(2) EUT L 217 av 12.8.2016, s. 9. 

2018/EØS/56/35 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 251/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1332 av 28. juli 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for

tildeling av EU-miljømerket til møbler(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Beslutning (EU) 2016/1332 opphever kommisjonsvedtak 2009/894(2), som er innlemmet i EØS-

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

3) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX skal teksten i nr. 2zd (kommisjonsvedtak 2009/894/EF) lyde: 

”– 32016 D 1332: Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1332 av 28. juli 2016 om fastsettelse av 

miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til møbler (EUT L 210 av 4.8.2016, s. 100).” 

Artikkel 2 

Teksten til beslutning (EU) 2016/1332 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

(1) EUT L 210 av 4.8.2016, s. 100. 

(2) EUT L 320 av 5.12.2009, s. 23. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/36 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 252/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/775 av 18. mai 2016 om referanseverdien 

ved vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for klimagasser til luftfartøyoperatører i henhold til 

artikkel 3f nr. 5 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 etter nr. 21alh (kommisjonsforordning (EU) nr. 1123/2013) skal nytt nr. 21ali 

lyde: 

”21ali. 32016 D 0775: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/775 av 18. mai 2016 om 

referanseverdien ved vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for klimagasser til luftfartøy-

operatører i henhold til artikkel 3f nr. 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 

128 av 19.5.2016, s. 10).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/775 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) EUT L 128 av 19.5.2016, s. 10. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/37 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 253/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1703 av 22. september 2016 om endring av forordning (EF)

nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for

finansiell rapportering (IFRS) nr. 10 og 12 samt internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28(1)

skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

lyde: 

”– 32016 R 1703: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1703 av 22. september 2016 (EUT L 257 av 

23.9.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1703 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

(1) EUT L 257 av 23.9.2016, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/38 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN 

nr. 254/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om samarbeid på særlege områder utanfor dei fire 

fridommane 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

særleg artikkel 86 og 98, 

og på følgjande bakgrunn: 

1) Samarbeidet mellom avtalepartane til EØS-avtala bør utvidast til å gjelde europaparlaments- og 

rådsavgjerd (EU) nr. 2016/344 av 9. mars 2016 om etablering av ei europeisk plattform for å 

styrkje samarbeidet i kampen mot svart arbeid(1). 

2) Protkoll 31 til EØS-avtala bør difor endrast for å gjere eit slikt utvida samarbeid mogleg. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Teksta i EØS-avtala protokoll 31 artikkel 15 nr. 9 skal lyde: 

”EFTA-statene skal delta i samarbeidet fastsatt i følgende unionsrettsakter: 

– 32014 D 0573: Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 573/2014/EU av 15. mai 2014 om økt 

samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlinger (EUT L 159 av 28.5.2014, s. 32). 

EFTA-statene skal delta fullt ut, uten stemmerett, i nettverkets styre. 

– 32016 D 0344: Europaparlaments- og rådsavgjerd (EU) nr. 2016/344 av 9. mars 2016 om 

etablering av ei europeisk plattform for å styrkje samarbeidet i kampen mot svart arbeid (EUT L 

65 av 11.3.2016, s. 12).” 

Artikkel 2 

Denne avgjerda tek til å gjelde 3. desember 2016, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i 

EØS-avtala er sende inn(). 

Artikkel 3 

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

unionen. 

Utferda i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

(1) TEU L 65 av 11.3.2016, s. 12. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2018/EØS/56/39 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 255/2016 

av 2. desember 2016 

om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel 

med vin 

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) 2016/765 av 11. mars 2016 om endring av forordning (EF)

nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske framstillingsmåter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om vin. I henhold til sjuende ledd i innledningen til EØS-

avtalens protokoll 47 får bestemmelser om vin ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge

anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og det sveitsiske edsforbund om handel

med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne beslutning får derfor ikke

anvendelse for Liechtenstein.

3) EØS-avtalens protokoll 47 bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 47 tillegg 1 nr. 10 (kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0765: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/765 av 11. mars 2016 (EUT L 127 av 

18.5.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2016/765 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 3. desember 2016, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

(1) EUT L 127 av 18.5.2016, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2018/EØS/56/40 
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