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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 68/2017 

av 5. mai 2017 

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) 2016/2008 av 15. november 2016 om dyrehelse-

tiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om andre levende dyr enn fisk og akvakulturdyr, samt 

dyreprodukter som egg, embryoer og sæd. 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 beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold. Som nevnt under sektorvis 

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 etter nr. 151 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 636/2014) skal nytt nr. 152 lyde: 

”152. 32016 D 2008: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 av 15. november 2016 

om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater (EUT L 310 av 

17.11.2016, s. 51). 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 310 av 17.11.2016, s. 51. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/01 



Nr. 11/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 69/2017 

av 5. mai 2017 

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) 2016/2002 av 8. november 2016 om endring av 

vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF, vedlegg III til kommisjonsbeslutning 2010/470/EU og 

vedlegg II til kommisjonsbeslutning 2010/472/EU med hensyn til handel med og import til 

Unionen av sau og geit samt sæd fra sau og geit i forbindelse med reglene for å forebygge, 

bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om andre levende dyr enn fisk og akvakulturdyr, samt 

dyreprodukter som egg, embryoer og sæd. 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 beslutning 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 gjøres følgende endringer: 

1. I del 4.1 nr. 2 (rådsdirektiv 91/68/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 D 2002: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2002 av  

8. november 2016 (EUT L 308 av 16.11.2016, s. 29).” 

2. I del 4.2 nr. 93 (kommisjonsbeslutning 2010/470/EU) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 D 2002: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2002 av  

8. november 2016 (EUT L 308 av 16.11.2016, s. 29).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2002 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  

  

(1) EUT L 308 av 16.11.2016, s. 29. 

2019/EØS/11/02 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 70/2017 

av 5. mai 2017 

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) 2016/1840 av 14. oktober 2016 om endring av 

vedlegg IV til rådsdirektiv 2009/156/EF med hensyn til metoder for diagnostisering av afrikansk 

hestepest(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/9 av 4. januar 2017 om godkjenning av visse 

laboratorier i Marokko og Taiwan med hensyn til utføring av serologiske prøver for kontroll av 

rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

5) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I del 4.1 nr. 3 (rådsdirektiv 2009/156/EF) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32016 D 1840: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1840 av  

14. oktober 2016 (EUT L 280 av 18.10.2016, s. 33).” 

2. I del 8.1 nr. 2 (rådsdirektiv 2009/156/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 D 1840: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1840 av  

14. oktober 2016 (EUT L 280 av 18.10.2016, s. 33).” 

3. I del 4.2 etter nr. 102 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1235) skal nytt  

nr. 103 lyde:  

  

(1) EUT L 280 av 18.10.2016, s. 33. 

(2) EUT L 3 av 6.1.2017, s. 32. 

2019/EØS/11/03 
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”103. 32017 D 0009: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/9 av 4. januar 2017 om 

godkjenning av visse laboratorier i Marokko og Taiwan med hensyn til utføring av serologiske 

prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer (EUT L 3 av 

6.1.2017, s. 32). 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1840 og (EU) 2017/9 på norsk, som skal kunngjøres i 

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 71/2017 

av 5. mai 2017 

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) Kommisjonsforordning (EU) 2017/110 av 23. januar 2017 om endring av vedlegg IV og X til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 

bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Denne beslutning 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. 

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0110: Kommisjonsforordning (EU) 2017/110 av 23. januar 2017 (EUT L 18 av 

24.1.2017, s. 42).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/110 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 18 av 24.1.2017, s. 42. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/04 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 72/2017 

av 5. mai 2017 

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) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1396 av 18. august 2016 om endring av visse vedlegg til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, 

bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Denne beslutning 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. 

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I del 7.1 nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1396: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1396 av 18. august 2016 (EUT L 225 av 

19.8.2016, s. 76).” 

2. I del 7.1 nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001) skal tilpasningsteksten i 

bokstav H oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til kommisjonsforordning (EU) 2016/1396 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 225 av 19.8.2016, s. 76. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/05 
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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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 73/2017 

av 5. mai 2017 

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 ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/851 av 26. mai 2016 om endring av vedtak 

2009/719/EF med omsyn til løyve til at Kroatia reviderer det årlege programmet sitt for overvaking 

av BSE(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) Avtala om deltaking for Republikken Kroatia i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet(2) 

(EØS-utvidingsavtala av 2014) underteikna 11. april 2014 i Brussel har vore mellombels nytta av 

signatarane av avtala sidan 12. april 2014, og denne avgjerda skal difor nyttast mellombels fram til 

EØS-utvidingsavtala av 2014 tek til å gjelde. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg I kapittel I del 7.2 under overskrifta ’RETTSAKTER SOM EFTA-STATENE OG 

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA TILBØRLIG HENSYN TIL’ vert det gjort følgjande endringar i 

nr. 41b (kommisjonsvedtak 2009/719/EF): 

1. Nytt strekpunkt skal lyde: 

”– 32016 D 0851: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/851 av 26. mai 2016 (EUT 

L 141 av 28.5.2016, s. 131).” 

2. Til slutt i tilpassingsteksta vert følgjande lagt til: 

”– Island” 

Artikkel 2 

Teksta til gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/851 på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-

tillegget til Tidend for Den europeiske unionen, skal verte gyldig.  

  

(1) TEU L 141 av 28.5.2016, s. 131. 

(2) TEU L 170 av 11.6.2014, s. 5. 

2019/EØS/11/06 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/11 

 7
.2

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 1

1
/1

1
 

Artikkel 3 

Denne avgjerda tek til å gjelde 6. mai 2017, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i 

EØS-avtala er sende inn(), eller på den dag EØS-utvidingsavtala av 2014 tek til å gjelde, alt etter kva 

som skjer sist. 

I påvente av at EØS-utvidingsavtala av 2014 tek til å gjelde skal denne avgjerda nyttast mellombels frå  

6. mai 2017, 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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 74/2017 

av 5. mai 2017 

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) 2016/2023 av 18. november 2016 om godkjenning 

av natriumbenzoat, kaliumsorbat, maursyre og natriumformiat som tilsetningsstoffer 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. 177 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1964) skal nytt nr. 178 lyde: 

”178. 32016 R 2023: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2023 av 18. november 2016 

om godkjenning av natriumbenzoat, kaliumsorbat, maursyre og natriumformiat som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 313 av 19.11.2016, s. 14).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2023 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 313 av 19.11.2016, s. 14. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/07 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 



Nr. 11/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 75/2017 

av 5. mai 2017 

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) 2016/2150 av 7. desember 2016 om godkjenning 

av et preparat av Lactobacillus plantarum DSM 29025 og Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2260 av 15. desember 2016 om endring av 

forordning (EF) nr. 226/2007, (EF) nr. 1293/2008, (EF) nr. 910/2009, (EF) nr. 911/2009, (EU)  

nr. 1120/2010, (EU) nr. 212/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013 og (EU) 

nr. 413/2013 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av Pediococcus acidilactici 

CNCM MA 18/5M og Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2261 av 15. desember 2016 om godkjenning 

av kobber(I)oksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) 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. 

5) 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. 1zzzl (kommisjonsforordning (EF) nr. 226/2007) og 1zzzzzf (kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1293/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 2260: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2260 av  

15. desember 2016 (EUT L 342 av 16.12.2016, s. 14).” 

2. I nr. 1zzzzzp (kommisjonsforordning (EF) nr. 910/2009), 1zzzzzq (kommisjonsforordning (EF)  

nr. 911/2009), 2s (kommisjonsforordning (EU) nr. 1120/2010), 2w (kommisjonsforordning (EU)  

nr. 212/2011), 75 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013) og 83 (Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013) tilføyes følgende: 

”, endret ved:  

  

(1) EUT L 333 av 8.12.2016, s. 44. 

(2) EUT L 342 av 16.12.2016, s. 14. 

(3) EUT L 342 av 16.12.2016, s. 18. 

2019/EØS/11/08 
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– 32016 R 2260: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2260 av  

15. desember 2016 (EUT L 342 av 16.12.2016, s. 14).” 

3. Etter nr. 178 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2023) skal nye nr. 179–180 lyde: 

”179. 32016 R 2150: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2150 av  

7. desember 2016 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum DSM 29025 og 

Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT 

L 333 av 8.12.2016, s. 44). 

180. 32016 R 2261: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2261 av  

15. desember 2016 om godkjenning av kobber(I)oksid som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter (EUT L 342 av 16.12.2016, s. 18).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2150, (EU) 2016/2260 og (EU) 2016/2261 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 76/2017 

av 5. mai 2017 

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) 2017/55 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metylhepta-3,5-dien-

2-on, nonan-3-on, dekan-2-on og isopropyltetradekanat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/57 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin og 2-(2-metylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydropyran som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer for alle dyrearter(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/58 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol og linalylacetat som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer for alle dyrearter(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/59 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

1,1-dimetoksy-2-fenyletan, fenetylformiat, fenetyloktanoat, fenetylisobutyrat, fenetyl-2-metylbu-

tyrat og fenetylbenzoat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(4) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/60 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

isoeugenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin, drøvtyggere og hester, unntatt de som gir melk 

beregnet på konsum, samt kjæledyr(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/61 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

4-allyl-2,6-dimetoksyfenol og eugenylacetat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, 

unntatt fisk og fjørfe(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/64 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

glycyrrhizinsyre, ammoniumform som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(7) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/65 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

1-isopropyl-4-metylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-karyofyllen, kamfen, 1-isopropenyl-4-

metylbenzen, delta-3-karen og d-limonen som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(8) skal 

innlemmes i EØS-avtalen.   

  

(1) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 112. 

(2) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 153. 

(3) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 159. 

(4) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 167. 

(5) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 177. 

(6) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 181. 

(7) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 242. 

(8) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 246. 

2019/EØS/11/09 
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9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/66 av 14. desember 2016 om godkjenning 

av garvesyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) 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. 

11) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II etter nr. 180 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/2261) skal nye nr. 181–189 lyde: 

”181. 32017 R 0055: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/55 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on,  

6-metylhepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on og isopropyltetradekanat som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 13 av 17.1.2017, s. 112). 

182. 32017 R 0057: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/57 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av 1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin og 2-(2-metylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydro-

pyran som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 13 av 17.1.2017, s. 153). 

183. 32017 R 0058: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/58 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol og linalylacetat 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 13 av 17.1.2017, s. 159). 

184. 32017 R 0059: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/59 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av 1,1-dimetoksy-2-fenyletan, fenetylformiat, fenetyloktanoat, fenetylisobutyrat, 

fenetyl-2-metylbutyrat og fenetylbenzoat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter (EUT 

L 13 av 17.1.2017, s. 167). 

185. 32017 R 0060: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/60 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av isoeugenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin, drøvtyggere og hester, unntatt 

de som gir melk beregnet på konsum, samt kjæledyr (EUT L 13 av 17.1.2017, s. 177). 

186. 32017 R 0061: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/61 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol og eugenylacetat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for 

alle dyrearter, unntatt fisk og fjørfe (EUT L 13 av 17.1.2017, s. 181). 

187. 32017 R 0064: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/64 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av glycyrrhizinsyre, ammoniumform som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

(EUT L 13 av 17.1.2017, s. 242). 

188. 32017 R 0065: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/65 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av 1-isopropyl-4-metylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-karyofyllen, kamfen, 

1-isopropenyl-4-metylbenzen, delta-3-karen og d-limonen som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter (EUT L 13 av 17.1.2017, s. 246). 

189. 32017 R 0066: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/66 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av garvesyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 13 av 

17.1.2017, s. 259).”   

  

(9) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 259. 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/55, (EU) 2017/57, (EU) 2017/58, (EU) 2017/59, (EU) 

2017/60, (EU) 2017/61, (EU) 2017/64, (EU) 2017/65 og (EU) 2017/66 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 



7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/19 

 7
.2

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 1

1
/1

9
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 77/2017 

av 5. mai 2017 

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) 2017/173 av 1. februar 2017 om endring av 

forordning (EF) nr. 1292/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 med hensyn til 

navnet på innehaveren av godkjenningen av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 og 

Enterococcus faecium CECT 4515(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/187 av 2. februar 2017 om godkjenning av et 

preparat av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger 

(innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co. KG)(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/194 av 3. februar 2017 om godkjenning av et 

preparat av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/210 av 7. februar 2017 om godkjenning av et 

preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Talaromyces 

versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner (innehaver av godkjenningen: Adisseo France S.A.S.)(4) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/211 av 7. februar 2017 om godkjenning av et 

preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Bacillus subtilis (LMG-S 15136) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente smågriser og oppfôringssvin, om endring av forordning 

(EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 1206/2005 og (EF) nr. 322/2009 og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 516/2007 (innehaver av godkjenningen: Beldem, en divisjon i Puratos NV)(5) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/219 av 8. februar 2017 om godkjenning av et 

preparat av Bacillus subtilis (DSM 27273) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser og 

mindre utbredte arter av avvente svin (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S)(6) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/211 opphever forordning (EF) nr. 516/2007(7), som er 

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

8) 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.   

  

(1) EUT L 28 av 2.2.2017, s. 5. 

(2) EUT L 29 av 3.2.2017, s. 35. 

(3) EUT L 31 av 4.2.2017, s. 18. 

(4) EUT L 33 av 8.2.2017, s. 19. 

(5) EUT L 33 av 8.2.2017, s. 23. 

(6) EUT L 34 av 9.2.2017, s. 18. 

(7) EUT L 122 av 11.5.2007, s. 22. 

2019/EØS/11/10 
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9) 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. 1zs (kommisjonsforordning (EF) nr. 1259/2004), 1zzn (kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1206/2005) og 1zzzzx (kommisjonsforordning (EF) nr. 322/2009) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0211: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/211 av 7. februar 2017 

(EUT L 33 av 8.2.2017, s. 23).” 

2. Etter nr. 189 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/66) skal nye nr. 190–195 lyde: 

”190. 32017 R 0173: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/173 av 1. februar 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 1292/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 

med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av Bacillus amyloliquefaciens CECT 

5940 og Enterococcus faecium CECT 4515 (EUT L 28 av 2.2.2017, s. 5). 

191. 32017 R 0187: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/187 av 2. februar 2017 

om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co. KG) 

(EUT L 29 av 3.2.2017, s. 35). 

192. 32017 R 0194: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/194 av 3. februar 2017 

om godkjenning av et preparat av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 31 av 4.2.2017, s. 18). 

193. 32017 R 0210: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/210 av 7. februar 2017 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase 

framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. 

DSM 26702 som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner (innehaver av godkjenningen: 

Adisseo France S.A.S.) (EUT L 33 av 8.2.2017, s. 19). 

194. 32017 R 0211: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/211 av 7. februar 2017 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Bacillus 

subtilis (LMG-S 15136) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente smågriser og 

oppfôringssvin, om endring av forordning (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 1206/2005 og (EF)  

nr. 322/2009 og om oppheving av forordning (EF) nr. 516/2007 (innehaver av godkjenningen: 

Beldem, en divisjon i Puratos NV) (EUT L 33 av 8.2.2017, s. 23). 

195. 32017 R 0219: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/219 av 8. februar 2017 

om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (DSM 27273) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for avvente smågriser og mindre utbredte arter av avvente svin (innehaver av 

godkjenningen: Chr. Hansen A/S) (EUT L 34 av 9.2.2017, s. 18).” 

3. Teksten i nr. 1zzzq (kommisjonsforordning (EF) nr. 516/2007) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/173, (EU) 2017/187, (EU) 2017/194, (EU) 2017/210, 

(EU) 2017/211 og (EU) 2017/219 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.   
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 78/2017 

av 5. mai 2017 

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) 2016/2109 av 1. desember 2016 om endring av 

rådsdirektiv 66/401/EØF med hensyn til oppføring av nye arter og det botaniske navnet på arten 

Lolium x boucheanum Kunth(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om plantesanitære forhold. Som nevnt under sektorvis 

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

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

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

Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel III del 1 nr. 2 (rådsdirektiv 66/401/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 L 2109: Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 av 1. desember 2016 

(EUT L 327 av 2.12.2016, s. 59).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 327 av 2.12.2016, s. 59. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/11 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 79/2017 

av 5. mai 2017 

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 ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/1914 av 31. oktober 2016 om endring av 

direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for høvesvis artikkel 7 i 

rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar 

som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av 

jordbruksvekstar og grønsaker(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

2) Denne avgjerda gjeld føresegner om plantesanitære tilhøve. Føresegner om plantesanitære 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 III del 1 nr. 14 (kommisjonsdirektiv 2003/90/EF) og 15 

(kommisjonsdirektiv 2003/91/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 L 1914: Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/1914 av 31. oktober 2016 (EUT 

L 296 av 1.11.2016, s. 7.).” 

Artikkel 2 

Teksta til gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/1914 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 6. mai 2017, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i 

EØS-avtala er sende inn().  

  

(1) TEU L 296 av 1.11.2016, s. 7. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2019/EØS/11/12 
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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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 80/2017 

av 5. mai 2017 

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) 2016/2241 av 9. desember 2016 om midlertidig 

markedsføring av frø fra visse sorter av arten Beta vulgaris L. som ikke oppfyller kravene i 

rådsdirektiv 2002/54/EF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2242 av 9. desember 2016 om midlertidig 

markedsføring av frø fra Hordeum vulgare L. av sorten Scrabble som ikke oppfyller kravene i 

rådsdirektiv 66/402/EØF(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel III del 2 etter nr. 59 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/150/EU) skal nye nr. 60–61 lyde: 

”60. 32016 D 2241: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2241 av 9. desember 2016 

om midlertidig markedsføring av frø fra visse sorter av arten Beta vulgaris L. som ikke oppfyller 

kravene i rådsdirektiv 2002/54/EF (EUT L 337 av 13.12.2016, s. 20). 

61. 32016 D 2242: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2242 av 9. desember 2016 

om midlertidig markedsføring av frø fra visse sorter av arten Beta vulgaris L. som ikke oppfyller 

kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF (EUT L 337 av 13.12.2016, s. 22).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2241 og (EU) 2016/2242 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 337 av 13.12.2016, s. 20. 

(2) EUT L 337 av 13.12.2016, s. 22. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/13 
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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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 81/2017 

av 5. mai 2017 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/78 av 15. juli 2016 om fastsettelse av 

administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 112-baserte 

eCall-systemer i kjøretøy og ensartede vilkår for gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/758 med hensyn til personvern og vern av personopplysninger for 

brukere av slike systemer(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/79 av 12. september 2016 om fastsettelse av detaljerte 

tekniske krav og prøvingsmetoder for EF-typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 112-

baserte eCall-systemer i kjøretøy, 112-baserte separate tekniske eCall-enheter i kjøretøy og 

komponenter til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, og om utfylling og endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758 med hensyn til unntak og gjeldende 

standarder(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 I gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 47 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 0079: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/79 av 12. september 2016 (EUT L 

12 av 17.1.2017, s. 44).” 

2. Etter nr. 47 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/758) skal nye nr. 48–49 lyde: 

”48.  32017 R 0078: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/78 av 15. juli 2016 om 

fastsettelse av administrative bestemmelser om EF-typegodkjenning av motorvogner med 

hensyn til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy og ensartede vilkår for gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758 med hensyn til personvern og vern av 

personopplysninger for brukere av slike systemer (EUT L 12 av 17.1.2017, s. 26).  

  

(1) EUT L 12 av 17.1.2017, s. 26. 

(2) EUT L 12 av 17.1.2017, s. 44. 

2019/EØS/11/14 
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49.  32017 R 0079: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/79 av 12. september 2016 om 

fastsettelse av detaljerte tekniske krav og prøvingsmetoder for EF-typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, 112-baserte separate 

tekniske eCall-enheter i kjøretøy og komponenter til 112-baserte eCall-systemer i kjøretøy, og 

om utfylling og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/758 med hensyn 

til unntak og gjeldende standarder (EUT L 12 av 17.1.2017, s. 44).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/78 og delegert forordning (EU) 2017/79 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 82/2017 

av 5. mai 2017 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1776 av 6. oktober 2016 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av sukralose (E 955) 

som smaksforsterker i tyggegummi med tilsatt sukker eller polyoler(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. 54zzzzr (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1776: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1776 av 6. oktober 2016 (EUT L 272 av 

7.10.2016, s. 2).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1776 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 272 av 7.10.2016, s. 2. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/15 
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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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 83/2017 

av 5. mai 2017 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1337/2013 av 13. desember 2013 om 

fastsettelse av gjennomføringsregler for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 

med hensyn til angivelse av opprinnelsesstat eller opphavssted for ferskt, kjølt og fryst kjøtt av 

svin, sau, geit og fjørfe(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/63/EU av 15. mai 2014 om endring av rådsdirektiv 

2001/110/EF om honning(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. Etter nr. 86 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011) skal nytt nr. 86a lyde: 

”86a.  32013 R 1337: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1337/2013 av  

13. desember 2013 om fastsettelse av gjennomføringsregler for europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 med hensyn til angivelse av opprinnelsesstat eller 

opphavssted for ferskt, kjølt og fryst kjøtt av svin, sau, geit og fjørfe (EUT L 335 av 

14.12.2013, s. 19).” 

2. I nr. 54zo (rådsdirektiv 2001/110/EF) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32014 L 0063: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/63/EU av 15. mai 2014 (EUT L 164 

av 3.6.2014, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 1337/2013 og direktiv 2014/63/EU på islandsk og norsk, som 

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

  

(1) EUT L 335 av 14.12.2013, s. 19. 

(2) EUT L 164 av 3.6.2014, s. 1. 

2019/EØS/11/16 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 84/2017 

av 5. mai 2017 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/662 av 1. april 2016 om et samordnet flerårig 

kontrollprogram i Unionen for 2017, 2018 og 2019 for å sikre overholdelse av grenseverdier for 

rester av pesticider i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere 

forbrukernes eksponering for disse restene(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/662 opphever Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2015/595(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. I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII etter nr. 120 (Kommisjonsforordning (EU) 2016/1412) skal 

nytt nr. 121 lyde: 

”121. 32016 R 0662: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/662 av 1. april 2016 om 

et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2017, 2018 og 2019 for å sikre 

overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider i og på næringsmidler av vegetabilsk og 

animalsk opprinnelse og å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene (EUT L 115 av 

29.4.2016, s. 2). 

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

 I vedlegg II i tabellen i nr. 5 tilføyes følgende: 

IS 12  

NO 12 ” 

2. Teksten i nr. 102 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/595) oppheves.  

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/662 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  

  

(1) EUT L 115 av 29.4.2016, s. 2. 

(2) EUT L 99 av 16.4.2015, s. 7. 

2019/EØS/11/17 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

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

nr. 85/2017 

av 5. mai 2017 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2203 av 25. november 2015 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om kaseiner og kaseinater beregnet på konsum, og om oppheving av 

rådsdirektiv 83/417/EØF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Direktiv (EU) 2015/2203 opphever rådsdirektiv 83/417/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. 121 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/662) skal nytt nr. 122 lyde: 

”122. 32015 L 2203: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2203 av 25. november 2015 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kaseiner og kaseinater beregnet på konsum, og 

om oppheving av rådsdirektiv 83/417/EØF (EUT L 314 av 1.12.2015, s. 1).” 

2. Teksten i nr. 32 (rådsdirektiv 83/417/EØF) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2015/2203 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 314 av 1.12.2015, s. 1. 

(2) EFT L 237 av 26.8.1983, s. 25. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/18 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 86/2017 

av 5. mai 2017 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/236 av 10. februar 2017 om avslag på godkjenning av en 

helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko(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 etter nr. 122 (europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2203) 

skal nytt nr. 123 lyde: 

”123. 32017 R 0236: Kommisjonsforordning (EU) 2017/236 av 10. februar 2017 om avslag på 

godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko (EUT L 

36 av 11.2.2017, s. 9).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/236 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 36 av 11.2.2017, s. 9. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/19 
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Artikkel 4 

Dette vedtak skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 87/2017 

av 5. mai 2017 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2045 av 23. november 2016 om endring av 

forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet gamitromycin(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2074 av 25. november 2016 om endring av 

forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet basisk aluminiumsalisylat(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

strekpunkter lyde: 

”– 32016 R 2045: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2045 av 23. november 2016 

(EUT L 318 av 24.11.2016, s. 3), 

– 32016 R 2074: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2074 av 25. november 2016 

(EUT L 320 av 26.11.2016, s. 29).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2045 og (EU) 2016/2074 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 318 av 24.11.2016, s. 3. 

(2) EUT L 320 av 26.11.2016, s. 29. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/20 
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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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 88/2017 

av 5. mai 2017 

om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

særleg artikkel 98, 

og ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1658 av 13. september 2016 om endring av 

vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av 

desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

2) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1659 av 13. september 2016 om endring av 

vedtak 2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av 

desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel(2) skal takast inn i EØS-avtala. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg II kapittel XIII nr. 15zl (kommisjonsvedtak 2008/911/EF), skal nye strekpunkt lyde: 

”– 32016 D 1658: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1658 av 13. september 2016 

(EUT L 247 av 15.9.2016, s. 19), 

− 32016 D 1659: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1659 av 13. september 2016 

(EUT L 247 av 15.9.2016, s. 22).” 

Artikkel 2 

Teksta til gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/1658 og (EU) 2016/1659 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 6. mai 2017, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i 

EØS-avtala er sende inn().  

  

(1) TEU L 247 av 15.9.2016, s. 19. 

(2) TEU L 247 av 15.9.2016, s. 22. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2019/EØS/11/21 
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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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 89/2017 

av 5. mai 2017 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/227 av 9. februar 2017 om endring av vedlegg XVII til 

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

kjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til bis(pen-

tabromfenyl)eter(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: 

”– 32017 R 0227: Kommisjonsforordning (EU) 2017/227 av 9. februar 2017 (EUT L 35 av 

10.2.2017, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/227 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 35 av 10.2.2017, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/22 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 90/2017 

av 5. mai 2017 

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

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1726 av 27. september 2016 om endring av vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til karvon, diammoniumfosfat, 

Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 og myse(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om fôrvarer og næringsmidler. Som nevnt under sektorvis 

tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I og i innledningen til EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII får 

bestemmelser om fôrvarer og næringsmidler ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge 

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1726: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1726 av 27. september 2016 (EUT L 261 av 

28.9.2016, s. 3).” 

Artikkel 2 

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

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1726: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1726 av 27. september 2016 (EUT L 261 av 

28.9.2016, s. 3).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2016/1726 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 261 av 28.9.2016, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/23 
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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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 91/2017 

av 5. mai 2017 

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

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/1902 av 27. oktober 2016 om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 

acetamiprid, ametoktradin, azoksystrobin, cyflutrin, difluoreddiksyre, dimetomorf, fenpyrazamin, 

flonikamid, fluazinam, fludioksonil, flupyradifuron, flutriafol, fluksapyroksad, metkonazol, 

prokvinazid, protiokonazol, pyriproksyfen, spirodiklofen og trifloksystrobin i eller på visse 

produkter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om fôrvarer og næringsmidler. Som nevnt under sektorvis 

tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I og i innledningen til EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII får 

bestemmelser om fôrvarer og næringsmidler ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge 

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1902: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1902 av 27. oktober 2016 (EUT L 298 av 

4.11.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

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

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1902: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1902 av 27. oktober 2016 (EUT L 298 av 

4.11.2016, s. 1).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2016/1902 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.   

  

(1) EUT L 298 av 4.11.2016, s. 1. 

2019/EØS/11/24 
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Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 6. mai 2017, 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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 92/2017 

av 5. mai 2017 

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

og vedlegg XVII (Opphavsrett) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1901/2006 av 12. desember 2006 om legemidler til 

barn og om endring av forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og 

forordning (EF) nr. 726/2004(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1902/2006 av 20. desember 2006 om endring av 

forordning 1901/2006 om legemidler til barn(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 469/2009 av 6. mai 2009 om det supplerende 

beskyttelsessertifikatet for legemidler(3) (kodifisert utgave) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 488/2012 av 8. juni 2012 om endring av forordning (EF) 

nr. 658/2007 om økonomiske sanksjoner ved brudd på visse forpliktelser i forbindelse med 

markedsføringstillatelser utstedt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 726/2004(4), rettet ved EUT L 338 av 12.12.2012, s. 44, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Forordning (EF) nr. 469/2009 opphever rådsforordning (EØF) nr. 1768/92(5), som er innlemmet i 

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

6) Ved forordning (EF) nr. 658/2007 fastsettes det regler med hensyn til anvendelse av økonomiske 

sanksjoner mot innehavere av markedsføringstillatelser utstedt i henhold til forordning (EF) 

nr. 726/2004. Når Kommisjonen har utstedt en markedsføringstillatelse, skal EFTA-statene 

samtidig og innen 30 dager treffe tilsvarende beslutninger. På grunn av særlige omstendigheter, 

særlig at Kommisjonen utsteder markedsføringstillatelser, at overtredelsene påvirker Unionen og 

dens interesser og den komplekse og tekniske naturen til prosedyren ved overtredelse, skal EFTAs 

overvåkingsorgan samarbeide tett med Kommisjonen og avvente Kommisjonens vurdering og 

forslag til tiltak før det treffer en beslutning med hensyn til økonomiske sanksjoner mot innehavere 

av markedsføringstillatelser etablert i en EFTA-stat. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. Etter ordene ’Komiteen for legemidler mot sjeldne sykdommer (COMP)’ i innledningens 13. avsnitt 

tilføyes følgende:   

  

(1) EUT L 378 av 27.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 378 av 27.12.2006, s. 20. 

(3) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 1. 

(4) EUT L 150 av 9.6.2012, s. 68. 

(5) EFT L 182 av 2.7.1992, s. 1. 

2019/EØS/11/25 
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”, Den pediatriske komité”. 

2. I nr. 15q (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF) og 15zb (europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 726/2004) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32006 R 1901: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1901/2006 av  

12. desember 2006 (EUT L 378 av 27.12.2006, s. 1).” 

3. Tilpasningsteksten i nr. 15zb (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004) skal lyde: 

”Den myndighet som er gitt Europakommisjonen i tilknytning til prosedyren ved overtredelse fastsatt 

i artikkel 84 nr. 3, herunder myndighet til å ilegge økonomiske sanksjoner mot innehavere av 

markedsføringstillatelser, skal, i de tilfeller der innehaveren av markedsføringstillatelsen er etablert i 

en EFTA-stat, utøves av EFTAs overvåkingsorgan i tett samarbeid med Kommisjonen. Før EFTAs 

overvåkingsorgan treffer en beslutning med hensyn til økonomiske sanksjoner, skal Kommisjonen 

framlegge for Overvåkingsorganet sin vurdering og forslag til handlemåte.” 

4. Teksten i nr. 15zj (kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007) skal lyde: 

”32007 R 0658: Kommisjonsforordning (EF) nr. 658/2007 av 14. juni 2007 om økonomiske 

sanksjoner for brudd på visse forpliktelser i forbindelse med markedsføringstillatelser gitt i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 155 av 15.6.2007, s. 10), endret ved: 

– 32012 R 0488: Kommisjonsforordning (EU) nr. 488/2012 av 8. juni 2012 (EUT L 150 av 

9.6.2012, s. 68), rettet ved EUT L 338 av 12.12.2012, s. 44. 

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

Den myndighet som er gitt Europakommisjonen i tilknytning til prosedyren ved overtredelse, 

herunder myndighet til å ilegge økonomiske sanksjoner mot innehavere av markedsføringstillatelser, 

skal, i de tilfeller der innehaveren av markedsføringstillatelsen er etablert i en EFTA-stat, utøves av 

EFTAs overvåkingsorgan i tett samarbeid med Kommisjonen. Før EFTAs overvåkingsorgan treffer en 

beslutning med hensyn til økonomiske sanksjoner, skal Kommisjonen framlegge for 

Overvåkingsorganet sin vurdering og forslag til handlemåte.” 

5. Etter nr. 15zq (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 520/2012) skal nytt nr. 15zr lyde: 

”15zr. 32006 R 1901: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1901/2006 av  

12. desember 2006 om legemidler til barn og om endring av forordning (EØF) nr. 1768/92, 

direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 378 av 

27.12.2006, s. 1), endret ved: 

– 32006 R 1902: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1902/2006 av  

20. desember 2006 (EUT L 378 av 27.12.2006, s. 20). 

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

a) Anvendelse av artikkel 36 nr. 3 skal ikke være avhengig av om legemiddelet er godkjent i 

Liechtenstein eller ikke. 

b) Den myndighet som er gitt Europakommisjonen i tilknytning til prosedyren ved 

overtredelse fastsatt i artikkel 49 nr. 3, herunder myndighet til å ilegge økonomiske 

sanksjoner mot innehavere av markedsføringstillatelser, skal, i de tilfeller der innehaveren 

av markedsføringstillatelsen er etablert i en EFTA-stat, utøves av EFTAs overvåkings-

organ i tett samarbeid med Kommisjonen. Før EFTAs overvåkingsorgan treffer en 

beslutning med hensyn til økonomiske sanksjoner, skal Kommisjonen framlegge for 

Overvåkingsorganet sin vurdering og forslag til handlemåte.”   
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Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg XVII skal teksten i nr. 6 (rådsforordning (EØF) nr. 1768/92) lyde: 

”32009 R 0469: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 469/2009 av 6. mai 2009 om det 

supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (kodifisert utgave) (EUT L 152 av 16.6.2009, s. 1). 

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

a) I artikkel 7 skal nye nr. 6 og 7 lyde: 

’6. Nr. 5 får ikke anvendelse for EFTA-statene. 

7. I fem år etter ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 1901/2006 i vedkommende EFTA-stat, uten 

hensyn til nr. 4, skal søknaden om en forlengelse av gyldighetstiden til et allerede utstedt 

sertifikat, inngis senest seks måneder før sertifikatet utløper.’ 

b) I artikkel 21 skal nye nr. 3–5 lyde: 

’3. En søknad om forlengelse av gyldighetsperioden til et sertifikat kan bare innvilges i en EFTA-stat 

dersom sertifikatet utløper mindre enn seks måneder før ikrafttredelsen av forordning (EF) 

nr. 1901/2006 i vedkommende EFTA-stat. I tilfeller der sertifikatet utløper før ikrafttredelsen av 

forordning (EF) nr. 1901/2006 i vedkommende EFTA-stat, får forlengelsen bare virkning i 

tidsrommet etter både nevnte ikrafttredelse i vedkommende EFTA-stat og den dag søknaden om 

forlengelse ble offentliggjort. Artikkel 13 nr. 3 skal imidlertid gjelde ved beregning av 

forlengelsens varighet.  

4. Uten hensyn til artikkel 7 nr. 7, i tilfeller der et sertifikat utløper tidligere enn sju måneder etter 

ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 1901/2006 i vedkommende EFTA-stat, skal søknaden om 

forlengelse av gyldighetstiden til et sertifikat inngis senest en måned etter nevnte ikrafttredelse i 

vedkommende EFTA-stat. I slike tilfeller får forlengelsen bare virkning i tidsrommet etter den 

dag søknaden om forlengelse ble offentliggjort. Artikkel 13 nr. 3 skal imidlertid gjelde ved 

beregning av forlengelsens varighet. 

5. En søknad om forlengelse av gyldighetstiden til et sertifikat inngitt i samsvar med nr. 3 og 4 skal 

ikke være til hinder for at en tredjepart som i god tro har utnyttet oppfinnelsen kommersielt, eller 

gjort seriøse forberedelser til slik utnyttelse i tidsrommet mellom sertifikatets utløp og 

offentliggjøringen av søknaden om forlengelse av sertifikatets gyldighetstid, fortsatt kan utnytte 

oppfinnelsen. ’ 

c) Som følge av patentunionen mellom Liechtenstein og Sveits skal Liechtenstein ikke utstede 

supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler i henhold til i denne forordning.” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EF) nr. 1901/2006, (EF) nr. 1902/2006, (EF) nr. 469/2009 og kommisjons-

forordning (EU) nr. 488/2012, rettet ved EUT L 338 av 12.12.2012, s. 44, på islandsk og norsk, som vil 

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

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 93/2017 

av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av et byrå 

for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til 

nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 1228/2003(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til 

transmisjonsnett for naturgass og om oppheving av forordning (EF) nr. 1775/2005(3), rettet ved 

EUT L 229 av 1.9.2009, s. 29, og EUT L 309 av 24.11.2009, s. 87, i skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 om innsending og offentliggjøring av 

opplysninger på markedene for elektrisk kraft og om endring av vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 714/2009(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre 

marked for elektrisk kraft og om oppheving av direktiv 2003/54/EF(5) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre 

marked for naturgass og om oppheving av direktiv 2003/55/EF(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonsbeslutning 2010/685/EU av 10. november 2010 om endring av kapittel 3 i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til transmisjonsnett 

for naturgass(7) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonsbeslutning 2012/490/EU av 24. august 2012 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til transmisjonsnett 

for naturgass(8) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

9) Forordning (EF) nr. 714/2009 opphever europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1228/2003(9), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

10) Forordning (EF) nr. 715/2009 opphever europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1775/2005(10), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1. 

(2) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15. 

(3) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 36. 

(4) EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1. 

(5) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55. 

(6) EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94. 

(7) EUT L 293 av 11.11.2010, s. 67. 

(8) EUT L 231 av 28.8.2012, s. 16. 

(9) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 1. 

(10) EUT L 289 av 3.11.2005, s. 1. 

2019/EØS/11/26 
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11) Direktiv 2009/72/EF opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF(11), som er 

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

12) Direktiv 2009/73/EF opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/55/EF(12), som er 

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

13) Kommisjonsbeslutning 2011/280/EU(13) opphever kommisjonsbeslutning 2003/796/EF(14), som er 

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

14) EFTA-statenes operatører av transmisjonsnett skal ikke anses som tredjestatsoperatører i 

forbindelse med ENTSO for elektrisk kraft og ENTSO for gass. 

15) EØS-avtalens vedlegg IV bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

1. Teksten i nr. 20 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003) skal lyde: 

”32009 R 0714: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår 

for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene og om oppheving av forordning 

(EF) nr. 1228/2003 (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15), endret ved: 

– 32013 R 0543: Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 (EUT L 163 av 

15.6.2013, s. 1). 

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

a) I artikkel 3 nr. 3 og artikkel 15 nr. 6 skal ordet ’Kommisjonen’ for EFTA-statene forstås som 

’EFTAs overvåkingsorgan’. 

b) Bestemmelsene om bindende beslutninger fra Byrået, omhandlet i artikkel 17 nr. 5, skal erstattes 

av følgende bestemmelser i saker som involverer en EFTA-stat: 

’i) I saker som involverer én eller flere EFTA-stater, skal EFTAs overvåkingsorgan gjøre et 

vedtak rettet til nasjonale reguleringsmyndigheter i den berørte EFTA-staten / de berørte 

EFTA-statene. 

ii) Byrået skal ha rett til å delta fullt ut i arbeidet til EFTAs overvåkingsorgan og 

Overvåkingsorganets forberedende organer når EFTAs overvåkingsorgan, med hensyn til 

EFTA-statene, utfører Byråets funksjoner som fastsatt i denne avtale, men skal ikke ha 

stemmerett. 

iii) EFTAs overvåkingsorgan skal ha rett til å delta fullt ut i arbeidet til Byrået og Byråets 

forberedende organer, men skal ikke ha stemmerett. 

iv) Byrået og EFTAs overvåkingsorgan skal samarbeide tett når de vedtar beslutninger, vedtak, 

uttalelser og anbefalinger. 

EFTAs overvåkingsorgans vedtak skal uten unødig opphold gjøres på bakgrunn av utkast 

utarbeidet av Byrået på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.  

  

(11) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37. 

(12) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 57. 

(13) EUT L 129 av 17.5.2011, s. 14. 

(14) EUT L 296 av 14.11.2003, s. 34. 
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Når Byrået utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med denne 

forordning, skal det underrette EFTAs overvåkingsorgan. Sistnevnte skal angi den fristen de 

nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene har til å komme med sine synspunkter, idet 

det tas fullt hensyn til hvor mye saken haster, dens kompleksitet og mulige følger. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene kan anmode om at EFTAs 

overvåkingsorgan tar sitt vedtak opp til ny vurdering. EFTAs overvåkingsorgan skal 

videresende en slik anmodning til Byrået. I slike tilfeller skal Byrået vurdere å utarbeide et 

nytt utkast for EFTAs overvåkingsorgan og svare uten unødig opphold. 

Dersom Byrået endrer, opphever eller tilbakekaller en parallell beslutning til det vedtak som 

er gjort av EFTAs overvåkingsorgan, skal Byrået, uten unødig opphold, utarbeide et utkast 

med samme virkning for EFTAs overvåkingsorgan. 

v) Dersom det oppstår uenighet mellom Byrået og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til 

håndheving av disse bestemmelsene, skal Byråets direktør og EFTAs overvåkingsorgans 

kollegium, idet de tar hensyn til hvor mye saken haster, uten unødig opphold komme 

sammen på et møte for å komme fram til enighet. Dersom de ikke kommer fram til enighet, 

kan Byråets direktør eller EFTAs overvåkingsorgans kollegium anmode avtalepartene om å 

bringe saken inn for EØS-komiteen, som skal behandle den i samsvar med artikkel 111 i 

denne avtale som skal få tilsvarende anvendelse. I samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens 

beslutning nr. 1/94 av 8. februar 1994 om fastsettelse av EØS-komiteens forretningsorden(15) 

kan en avtalepart be om at det uten opphold innkalles til møte dersom det haster meget. Uten 

hensyn til dette ledd kan en avtalepart til enhver tid på eget initiativ bringe saken inn for 

EØS-komiteen i samsvar med artikkel 5 eller 111 i denne avtale. 

vi) EFTA-statene eller en fysisk eller juridisk person kan reise sak for EFTA-domstolen mot et 

vedtak av EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 36 og 37 i overvåkings- og 

domstolsavtalen.’. 

c) I artikkel 20 tilføyes følgende: 

’En anmodning fra Kommisjonen med hensyn til opplysningene nevnt i artikkel 20 nr. 2 og 5 skal, 

for EFTA-statene, framsettes av EFTAs overvåkingsorgan til de berørte foretakene.’. 

d) I artikkel 22 nr. 2 tilføyes følgende: 

’Oppgavene i artikkel 22 nr. 2 skal for de berørte foretakene i EFTA-statene utføres av EFTAs 

overvåkingsorgan.’. 

e) I artikkel 23 tilføyes følgende: 

’Representanter fra EFTA-statene skal delta fullt ut i arbeidet til komiteen omhandlet i artikkel 23, 

men skal ikke ha stemmerett.’” 

2. Teksten i nr. 22 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF) skal lyde: 

”32009 L 0072: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for 

det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 av 

14.8.2009, s. 55). 

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

a) Henvisninger til bestemmelsene i traktaten skal forstås som henvisninger til de tilsvarende 

bestemmelsene i EØS-avtalen. 

b) Direktivet får ikke anvendelse for strømkabler og tilknyttede anlegg fra et tilkoplingspunkt på 

land til anlegg for petroleumsproduksjon.  

  

(15) EFT L 85 av 30.3.1994, s. 60. 
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c) Artikkel 7 nr. 2 bokstav j) får ikke anvendelse for EFTA-statene. 

d) Artikkel 9 nr. 1 får anvendelse for EFTA-statene ett år etter at EØS-komiteens beslutning 

nr. 93/2017 av 5. mai 2017 trådte i kraft. 

e) I artikkel 10 nr. 7 skal ordet ’Kommisjonen’ for EFTA-statene forstås som ’EFTAs 

overvåkingsorgan’. 

f) Artikkel 11 nr. 3 bokstav b), artikkel 11 nr. 5 bokstav b) og artikkel 11 nr. 7 får ikke anvendelse 

for EFTA-statene. 

g) I artikkel 37 nr. 1 bokstav d) skal ordet ’Byrået’ erstattes med ordene ’EFTAs overvåkingsorgan’. 

h) Artikkel 37 nr. 1 bokstav s) får ikke anvendelse for EFTA-statene. 

i) I artikkel 40 nr. 1 skal ordet ’Kommisjonen’ for EFTA-statene forstås som ’EFTAs 

overvåkingsorgan’. 

j) Artikkel 44 nr. 2 skal lyde:  

’Artikkel 9 får ikke anvendelse for Kypros, Luxembourg, Malta, Liechtenstein og/eller Island. I 

tillegg får artikkel 26, 32 og 33 ikke anvendelse for Malta. 

 Dersom Island kan påvise, etter at denne beslutning trådte i kraft, at det foreligger betydelige 

problemer med driften av sine systemer, kan Island anmode om unntak fra artikkel 26, 32 og 33, 

og dette kan innvilges av EFTAs overvåkingsorgan. EFTAs overvåkingsorgan skal underrette 

EFTA-statene og Kommisjonen om slike anmodninger før det gjøres vedtak om dem, samtidig 

som hensynet til fortrolige opplysninger ivaretas. Nevnte vedtak skal kunngjøres i EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende.’. 

k) Representanter fra EFTA-statene skal delta fullt ut i arbeidet til komiteen opprettet ved artikkel 

46, men skal ikke ha stemmerett.”. 

3. Teksten i nr. 23 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/55/EF) skal lyde: 

”32009 L 0073: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF av 13. juli 2009 om felles regler for 

det indre marked for naturgass og om oppheving av direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 av  

14.8.2009, s. 94). 

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

a) Henvisninger til bestemmelsene i traktaten skal forstås som henvisninger til de tilsvarende 

bestemmelsene i EØS-avtalen. 

b) Dette direktiv får ikke anvendelse for Island. 

c) I artikkel 2 nr. 11 tilføyes følgende: 

’’LNG-anlegg’ skal ikke omfatte anlegg for omdanning av naturgass til væske som skjer innenfor 

rammen av et offshore olje- eller gassproduksjonsprosjekt, som anlegget på Melkøya.’. 

d) I artikkel 2 nr. 12 tilføyes følgende:  

’’operatør av LNG-nett’ skal ikke omfatte operatører av anlegg for omdanning av naturgass til 

væske som skjer innenfor rammen av et offshore olje- eller gassproduksjonsprosjekt, som 

anlegget på Melkøya.’. 

e) Artikkel 6 får ikke anvendelse for EFTA-statene. 

f) I artikkel 10 nr. 7 skal ordet ’Kommisjonen’ for EFTA-statene forstås som ’EFTAs 

overvåkingsorgan’. 

g) Artikkel 11 nr. 3 bokstav b), artikkel 11 nr. 5 bokstav b) og artikkel 11 nr. 7 får ikke anvendelse 

for EFTA-statene.  
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h) Bestemmelsene om bindende beslutninger fra Byrået, omhandlet i artikkel 36 nr. 4 tredje 

underledd, skal erstattes av følgende bestemmelser i saker som involverer en EFTA-stat: 

’i) I saker som involverer én eller flere EFTA-stater, skal EFTAs overvåkingsorgan gjøre et 

vedtak rettet til nasjonale reguleringsmyndigheter i den berørte EFTA-staten / de berørte 

EFTA-statene. 

ii) Byrået skal ha rett til å delta fullt ut i arbeidet til EFTAs overvåkingsorgan og 

Overvåkingsorganets forberedende organer når EFTAs overvåkingsorgan, med hensyn til 

EFTA-statene, utfører Byråets funksjoner som fastsatt i denne avtale, men skal ikke ha 

stemmerett. 

iii) EFTAs overvåkingsorgan skal ha rett til å delta fullt ut i arbeidet til Byrået og Byråets 

forberedende organer, men skal ikke ha stemmerett. 

iv) Byrået og EFTAs overvåkingsorgan skal samarbeide tett når de vedtar beslutninger, vedtak, 

uttalelser og anbefalinger. 

EFTAs overvåkingsorgans vedtak skal uten unødig opphold gjøres på bakgrunn av utkast 

utarbeidet av Byrået på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan. 

Når Byrået utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med dette direktiv, 

skal det underrette EFTAs overvåkingsorgan. Sistnevnte skal angi den fristen de nasjonale 

reguleringsmyndigheter i EFTA-statene har til å komme med sine synspunkter, idet det tas 

fullt hensyn til hvor mye saken haster, dens kompleksitet og mulige følger. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene kan anmode om at EFTAs 

overvåkingsorgan tar sitt vedtak opp til ny vurdering. EFTAs overvåkingsorgan skal 

videresende en slik anmodning til Byrået. I slike tilfeller skal Byrået vurdere å utarbeide et 

nytt utkast for EFTAs overvåkingsorgan og svare uten unødig opphold. 

Dersom Byrået endrer, opphever eller tilbakekaller en parallell beslutning til det vedtak som 

er gjort av EFTAs overvåkingsorgan, skal Byrået, uten unødig opphold, utarbeide et utkast 

med samme virkning for EFTAs overvåkingsorgan. 

v) Dersom det oppstår uenighet mellom Byrået og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til 

håndheving av disse bestemmelsene, skal Byråets direktør og EFTAs overvåkingsorgans 

kollegium, idet de tar hensyn til hvor mye saken haster, uten unødig opphold komme 

sammen på et møte for å komme fram til enighet. Dersom de ikke kommer fram til enighet, 

kan Byråets direktør eller EFTAs overvåkingsorgans kollegium anmode avtalepartene om å 

bringe saken inn for EØS-komiteen, som skal behandle den i samsvar med artikkel 111 i 

denne avtale som skal få tilsvarende anvendelse. I samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens 

beslutning nr. 1/94 av 8. februar 1994 om fastsettelse av EØS-komiteens forretningsorden(16) 

kan en avtalepart be om at det uten opphold innkalles til møte dersom det haster meget. Uten 

hensyn til dette ledd kan en avtalepart til enhver tid på eget initiativ bringe saken inn for 

EØS-komiteen i samsvar med artikkel 5 eller 111 i denne avtale. 

vi) EFTA-statene eller en fysisk eller juridisk person kan reise sak for EFTA-domstolen mot et 

vedtak av EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 36 og 37 i overvåkings- og 

domstolsavtalen.’. 

i) I artikkel 36 nr. 8 og 9 skal ordet ’Kommisjonen’ for EFTA-statene forstås som ’EFTAs 

overvåkingsorgan’. 

j) I artikkel 41 nr. 1 bokstav d) skal ordet ’Byrået’ erstattes med ordene ’EFTAs overvåkingsorgan’.  

  

(16) EFT L 85 av 30.3.1994, s. 60. 



Nr. 11/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.2.2019 

 

k) I artikkel 44 nr. 1 og artikkel 49 nr. 4 og 5 skal ordet ’Kommisjonen’ for EFTA-statene forstås 

som ’EFTAs overvåkingsorgan’. 

l) I artikkel 49 nr. 5 tilføyes følgende: 

’Følgende geografisk avgrensede områder i Norge skal være unntatt fra artikkel 24, 31 og 32 i 

høyst 20 år etter at EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 trådte i kraft: 

i) Jæren og Ryfylke, 

ii) Hordaland. 

Behovet for fortsatt unntak skal avgjøres av norske reguleringsmyndigheter hvert femte år etter at 

EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 trådte i kraft, idet det tas hensyn til 

kriteriene i denne artikkel. Norske reguleringsmyndigheter skal underrette EØS-komiteen og 

EFTAs overvåkingsorgan om sin beslutning og vurderingen som ligger til grunn for beslutningen. 

EFTAs overvåkingsorgan kan innen to måneder etter at den har mottatt beslutningen, gjøre et 

vedtak for å kreve at norske reguleringsmyndigheter endrer eller tilbakekaller sin beslutning. 

Denne perioden kan forlenges med samtykke fra både EFTAs overvåkingsorgan og norske 

reguleringsmyndigheter. Norske reguleringsmyndigheter skal rette seg etter EFTAs 

overvåkingsorgans vedtak innen en måned og skal underrette EØS-komiteen og EFTAs 

overvåkingsorgan om dette.’. 

m) Artikkel 49 nr. 6 skal lyde: 

’Artikkel 9 får ikke anvendelse for Kypros, Luxembourg, Malta og/eller Liechtenstein.’. 

n) Representanter fra EFTA-statene skal delta fullt ut i arbeidet til komiteen opprettet ved artikkel 

51, men skal ikke ha stemmerett.”. 

4. Teksten i nr. 27 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1775/2005) skal lyde: 

”32009 R 0715: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår 

for tilgang til transmisjonsnett for naturgass og om oppheving av forordning (EF) nr. 1775/2005 (EUT 

L 211 av 14.8.2009, s. 36), rettet ved EUT L 229 av 1.9.2009, s. 29, og EUT L 309 av 24.11.2009,  

s. 87, endret ved: 

– 32010 D 0685: Kommisjonsbeslutning 2010/685/EU av 10. november 2010 (EUT L 293 av 

11.11.2010, s. 67),  

– 32012 D 0490: Kommisjonsbeslutning 2012/490/EU av 24. august 2012 (EUT L 231 av 

28.8.2012, s. 16). 

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

a) Denne forordning får ikke anvendelse for Island. 

b) I artikkel 3 nr. 3 og artikkel 20 skal ordet ’Kommisjonen’ for EFTA-statene forstås som ’EFTAs 

overvåkingsorgan’. 

c) Representanter fra EFTA-statene skal delta fullt ut i arbeidet til komiteen omhandlet i artikkel 28, 

men skal ikke ha stemmerett. 

d) I artikkel 30 skal ordet ’Kommisjonen’ for EFTA-statene forstås som ’EFTAs 

overvåkingsorgan’.” 

5. Etter nr. 46 (kommisjonsbeslutning 2013/114/EU) skal nytt nr. 47 lyde: 

”47. 32009 R 0713: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om 

opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (EUT L 211 av 

14.8.2009, s. 1).  
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Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: 

a) De nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene skal delta full ut i arbeidet til Byrået 

for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter, heretter kalt Byrået, og alle 

forberedende organer, herunder Byråets arbeidsgrupper, komiteer og innsatsgrupper, styre 

og reguleringsråd, men skal ikke ha stemmerett. 

b) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, skal ordet 

’medlemsstat(er)’ i forordningen forstås å omfatte, i tillegg til betydningen i forordningen, 

EFTA-statene. 

c) Med hensyn til EFTA-statene skal Byrået, slik og når det er hensiktsmessig, bistå EFTAs 

overvåkingsorgan eller eventuelt Den faste komité i utførelsen av deres respektive 

oppgaver. 

d) Bestemmelsene om bindende beslutninger fra Byrået, omhandlet i artikkel 7, 8 og 9, skal 

erstattes av følgende bestemmelser i saker som involverer en EFTA-stat: 

i) I saker som involverer én eller flere EFTA-stater, skal EFTAs overvåkingsorgan gjøre 

et vedtak rettet til nasjonale reguleringsmyndigheter i den berørte EFTA-staten / de 

berørte EFTA-statene. 

ii) Byrået skal ha rett til å delta fullt ut i arbeidet til EFTAs overvåkingsorgan og 

Overvåkingsorganets forberedende organer når EFTAs overvåkingsorgan, med hensyn 

til EFTA-statene, utfører Byråets funksjoner som fastsatt i denne avtale, men skal ikke 

ha stemmerett. 

iii) EFTAs overvåkingsorgan skal ha rett til å delta fullt ut i arbeidet til Byrået og Byråets 

forberedende organer, men skal ikke ha stemmerett. 

iv) Byrået og EFTAs overvåkingsorgan skal samarbeide tett når de vedtar beslutninger, 

vedtak, uttalelser og anbefalinger. 

EFTAs overvåkingsorgans vedtak skal uten unødig opphold gjøres på bakgrunn av 

utkast utarbeidet av Byrået på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs 

overvåkingsorgan. 

Når Byrået utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med denne 

forordning, skal det underrette EFTAs overvåkingsorgan. Sistnevnte skal angi den 

fristen de nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene har til å komme med sine 

synspunkter, idet det tas fullt hensyn til hvor mye saken haster, dens kompleksitet og 

mulige følger. 

Nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene kan anmode om at EFTAs 

overvåkingsorgan tar sitt vedtak opp til ny vurdering. EFTAs overvåkingsorgan skal 

videresende en slik anmodning til Byrået. I slike tilfeller skal Byrået vurdere å 

utarbeide et nytt utkast for EFTAs overvåkingsorgan og svare uten unødig opphold. 

Dersom Byrået endrer, opphever eller tilbakekaller en parallell beslutning til det 

vedtak som er gjort av EFTAs overvåkingsorgan, skal Byrået, uten unødig opphold, 

utarbeide et utkast med samme virkning for EFTAs overvåkingsorgan. 

v) Dersom det oppstår uenighet mellom Byrået og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn 

til håndheving av disse bestemmelsene, skal Byråets direktør og EFTAs 

overvåkingsorgans kollegium, idet de tar hensyn til hvor mye saken haster, uten 

unødig opphold komme sammen på et møte for å komme fram til enighet. Dersom de 

ikke kommer fram til enighet, kan Byråets direktør eller EFTAs overvåkingsorgans 

kollegium anmode avtalepartene om å bringe saken inn for EØS-komiteen, som skal 

behandle den i samsvar med artikkel 111 i denne avtale som skal få tilsvarende 
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anvendelse. I samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning nr. 1/94 av  

8. februar 1994 om fastsettelse av EØS-komiteens forretningsorden(17) kan en 

avtalepart be om at det uten opphold innkalles til møte dersom det haster meget. Uten 

hensyn til dette ledd kan en avtalepart til enhver tid på eget initiativ bringe saken inn 

for EØS-komiteen i samsvar med artikkel 5 eller 111 i denne avtale. 

vi) EFTA-statene eller en fysisk eller juridisk person kan reise sak for EFTA-domstolen 

mot et vedtak av EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 36 og 37 i 

overvåkings- og domstolsavtalen.’ 

e) I artikkel 12 tilføyes følgende: 

’EFTA-statenes nasjonale reguleringsmyndigheter skal delta full ut i styret, men skal ikke 

ha stemmerett. Styrets forretningsorden skal gi EFTA-statenes nasjonale regule-

ringsmyndigheters deltakelse full virkning.’ 

f) I artikkel 14 tilføyes følgende: 

’EFTA-statenes nasjonale reguleringsmyndigheter skal delta full ut i Byråets 

reguleringsråd og alle forberedende organer. De skal ikke ha stemmerett i 

reguleringsrådet. Reguleringsrådets forretningsorden skal gi EFTA-statenes nasjonale 

reguleringsmyndigheters deltakelse full virkning.’ 

g) Bestemmelsene i artikkel 19 skal lyde: 

’Dersom klagen gjelder en beslutning fra Byrået i en sak der uenigheten også berører 

nasjonale reguleringsmyndigheter i én eller flere EFTA-stater, skal klageinstansen 

oppfordre berørte nasjonale reguleringsmyndigheter fra EFTA-staten(e) til å framlegge 

merknader til underretninger fra parter berørt av klagesaken innen en angitt tidsfrist. De 

nasjonale reguleringsmyndigheter fra EFTA-staten(e) skal ha rett til å holde muntlige 

innlegg. Dersom klageinstansen endrer, opphever eller avslutter en parallell beslutning til 

det vedtak som er gjort av EFTAs overvåkingsorgan, skal Byrået, uten unødig opphold, 

utarbeide et utkast til beslutning med samme virkning for EFTAs overvåkingsorgan.’ 

h) Bestemmelsene i artikkel 20 får ikke anvendelse i saker som berører en eller flere EFTA-

stater. 

i) I artikkel 21 tilføyes følgende: 

’EFTA-statene skal delta i finansieringen av Byrået. I denne forbindelse får 

framgangsmåtene fastsatt i EØS-avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og avtalens protokoll 

32 anvendelse.’ 

j) I artikkel 27 tilføyes følgende: 

’EFTA-statene skal innvilge privilegier og immunitet til Byrået tilsvarende de som finnes i 

protokollen om Den europeiske unions privilegier og immunitet.’ 

k) I artikkel 28 tilføyes følgende: 

’Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) og artikkel 82 nr. 3 bokstav a) i 

Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn i Den europeiske union, kan statsborgere i EFTA-

stater som nyter fulle borgerrettigheter tilsettes på kontrakt av Byråets direktør. 

Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav e), artikkel 82 nr. 3 bokstav e) og artikkel 85 nr. 3 

i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn, skal språkene omhandlet i EØS-avtalens 

artikkel 129 nr. 1 anses av Byrået, med hensyn til sine ansatte, som et av Unionens språk 

nevnt i artikkel 55 nr. 1 i traktat om Den europeiske union.’  

  

(17) EFT L 85 av 30.3.1994, s. 60. 
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l) I artikkel 30 nr. 1 tilføyes følgende: 

’Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig 

tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter skal ved anvendelse 

av denne forordning gjelde for alle Byråets dokumenter som også angår EFTA-statene.’ 

m) I artikkel 32 tilføyes følgende: 

’Representanter fra EFTA-statene skal delta fullt ut i arbeidet til komiteen opprettet ved 

artikkel 32, men skal ikke ha stemmerett.’” 

6. Etter nr. 47 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009) skal nytt nr. 48 lyde: 

”48. 32013 R 0543: Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 om innsending og 

offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk kraft og om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 (EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1).” 

7. Teksten i nr. 21 (kommisjonsbeslutning 2003/796/EF) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009, (EF) nr. 715/2009, rettet ved EUT L 229 av 

1.9.2009, s. 29, og EUT L 309 av 24.11.2009, s. 87, og (EU) nr. 543/2013, direktiv 2009/72/EF og 

2009/73/EF og beslutning 2010/685/EU og 2012/490/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 6. mai 2017 eller dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser 

etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1(), alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 94/2017 

av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) 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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/EU av 20. november 2013 om endring av direktiv 

2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om 

forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked (”IMI-

forordningen”)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 213/2011(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, ble 

spesialistutdanning i medisinsk onkologi og i medisinsk genetikk tilføyd listen med betegnelser for 

spesialistutdanninger i medisin i vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF(3), 

som er innlemmet i EØS-avtalen, og som derfor bør tilpasses for å gjenspeile betegnelsene på de 

relevante utdanningene i EFTA-statene. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg VII nr. 1 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF) gjøres følgende 

endringer:  

1. Nytt strekpunkt skal lyde: 

”– 32013 L 0055: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/EU av 20. november 2013 (EUT L 

354 av 28.12.2013, s. 132).” 

2. Punkt C) oppheves. 

3. Punkt A), B), D) og E) omnummereres til henholdsvis punkt B), D), E) og F). 

4. Nye punkter A) og C) skal lyde: 

”A) I artikkel 3 nr. 1 bokstav m) tilføyes ordene ’og i EFTA-domstolens rettspraksis, i samsvar med 

EØS-avtalen’ etter ordene ’Den europeiske unions domstols rettspraksis’. 

(...) 

C) I artikkel 21a nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’Forutsatt at lover og forskrifter som en EFTA-stat har gitt melding om i henhold til nr. 1 i denne 

artikkel, er i samsvar med vilkårene fastsatt i dette kapittel, skal EFTAs overvåkingsorgan 

utstede en anbefaling om å endre vedlegg VII til EØS-avtalen for å ajourføre titlene som EFTA-

statene har vedtatt som kvalifikasjonsbevis, og, dersom det er relevant, organet som utsteder

  

(1) EUT L 354 av 28.12.2013, s. 132. 

(2) EUT L 59 av 4.3.2011, s. 4. 

(3) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 

2019/EØS/11/27 
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kvalifikasjonsbeviset, attesten som følger med beviset, og den tilsvarende yrkestittelen. EØS-

komiteen skal ta anbefalinger utstedt av EFTAs overvåkingsorgan i betraktning ved endring av 

vedlegg VII til EØS-avtalen.”’ 

5. I punkt E) bokstav a) nr. iii) tilføyes følgende tabell: 

”Stat 

Medisinsk onkologi 

Utdanningens korteste varighet: 

fem år 

Medisinsk genetikk 

Utdanningens korteste varighet: 

fire år 

Tittel Tittel 

Ísland  Erfðalæknisfræði 

Liechtenstein   

Norge  Medisinsk genetikk” 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg X nr. 3 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012) skal nytt 

strekpunkt lyde:  

”– 32013 L 0055: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/EU av 20. november 2013 (EUT L 

354 av 28.12.2013, s. 132).” 

Artikkel 3 

Teksten til direktiv 2013/55/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 6. mai 2017, 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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 95/2017 

av 5. mai 2017 

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

informasjonssamfunnstjenester) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2295 av 16. desember 2016 om endring av 

vedtak 2000/518/EF, 2002/2/EF, 2003/490/EF, 2003/821/EF, 2004/411/EF, 2008/393/EF, 

beslutning 2010/146/EU, 2010/625/EU, 2011/61/EU samt gjennomføringsbeslutning 2012/484/EU 

og 2013/65/EU om tilstrekkelig vern av personopplysninger i visse stater i henhold til artikkel 25 

nr. 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2297 av 16. desember 2016 om endring av 

vedtak 2001/497/EF og beslutning 2010/87/EU om standardkontraktsvilkår for overføring av 

personopplysninger til tredjestater og til databehandlere etablert i tredjestater i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonsvedtak 2000/519/EF(3), som er innlemmet i EØS-avtalen, er foreldet og skal følgelig 

oppheves i EØS-avtalen. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 5ea (kommisjonsvedtak 2000/518/EF), 5ee (kommisjonsvedtak 2002/2/EF), 5eg 

(kommisjonsvedtak 2003/490/EF), 5eh (kommisjonsvedtak 2003/821/EF), 5ei (kommisjonsvedtak 

2004/411/EF), 5ek (kommisjonsvedtak 2008/393/EF), 5el (kommisjonsbeslutning 2010/146/EU), 5em 

(kommisjonsavgjerd 2010/625/EU), 5en (kommisjonsbeslutning 2011/61/EU), 5eo (Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2012/484/EU) og 5ep (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/65/EU) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32016 D 2295: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2295 av  

16. desember 2016 (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 83).” 

2. I nr. 5ed (kommisjonsvedtak 2001/497/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 D 2297: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2297 av  

16. desember 2016 (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 100).” 

3. I nr. 5ef (kommisjonsbeslutning 2010/87/EU) tilføyes følgende: 

”, endret ved:  

  

(1) EUT L 344 av 17.12.2016, s. 83. 

(2) EUT L 344 av 17.12.2016, s. 100. 

(3) EFT L 215 av 25.8.2000, s. 4. 

2019/EØS/11/28 
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– 32016 D 2297: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2297 av  

16. desember 2016 (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 100).” 

4. Teksten i nr. 5eb (kommisjonsvedtak 2000/519/EF) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2295 og (EU) 2016/2297 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 96/2017 

av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/919 av 27. mai 2016 om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne med hensyn til delsystemene «Styring, kontroll og signal» i Den europeiske unions 

jernbanesystem(1), rettet ved EUT L 279 av 15.10.2016, s. 94, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2016/919 opphever kommisjonsbeslutning 2012/88/EU(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 skal teksten i nr. 37i (kommisjonsbeslutning 2012/88/EU) lyde: 

”32016 R 0919: Kommisjonsforordning (EU) 2016/919 av 27. mai 2016 om den tekniske spesifikasjonen 

for samtrafikkevne med hensyn til delsystemene «Styring, kontroll og signal» i Den europeiske unions 

jernbanesystem (EUT L 158 av 15.6.2016, s. 1), rettet ved EUT L 279 av 15.10.2016, s. 94.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/919, rettet ved EUT L 279 av 15.10.2016, s. 94, på islandsk og norsk, 

som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 158 av 15.6.2016, s. 1. 

(2) EUT L 51 av 23.2.2012, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/29 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 97/2017 

av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2337 av 14. desember 2016 om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 1192/69 om felles regler for standardisering av jernbaneforetaks 

regnskaper(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2016/2337 opphever rådsforordning (EØF) nr. 1192/69(2), med unntak av 

bestemmelsene som gjelder for standardisering av regnskaper i kategori IV omfattet av vedlegg IV 

til forordning (EØF) nr. 1192/69, som fortsatt får anvendelse fram til 31. desember 2017. 

Forordning (EØF) nr. 1192/69, som er innlemmet i EØS-avtalen, skal følgelig oppheves i EØS-

avtalen med virkning fra 1. januar 2018. 

3) Etter 31. desember 2017 vil forordning (EU) 2016/2337 bli foreldet, og skal følgelig oppheves i 

EØS-avtalen med virkning fra 1. januar 2018. 

4) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

1. Etter nr. 39 (rådsforordning (EØF) nr. 1192/69) skal nytt nr. 39a lyde: 

”39a. 32016 R 2337: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2337 av 14. desember 2016 

om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1192/69 om felles regler for standardisering av 

jernbaneforetaks regnskaper (EUT L 354 av 23.12.2016, s. 20).” 

2. I nr. II i SEKTORVIS TILPASNING oppheves ordene ’artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 1192/69’ 

med virkning fra 1. januar 2018. 

3. Teksten i nr. 39 (rådsforordning (EØF) nr. 1192/69) og 39a (europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/2337) oppheves med virkning fra 1. januar 2018.  

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/2337 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 354 av 23.12.2016, s. 20. 

(2) EFT L 156 av 28.6.1969, s. 8. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/30 
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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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 98/2017 

av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2214 av 8. desember 2016 om endring av 

forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud i Unionen(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. 66zab (kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32016 R 2214: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2214 av 8. desember 2016 

(EUT L 334 av 9.12.2016, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2214 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 334 av 9.12.2016, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/31 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 99/2017 

av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1724 av 14. september 2016 om endring av 

forordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn 

til tildeling av delegert myndighet og gjennomføringsmyndighet til Kommisjonen for vedtakelse av 

visse tiltak(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI nr. 8 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

– 32016 R 1724: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1724 av 14. september 2016 

(EUT L 266 av 30.9.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1724 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 266 av 30.9.2016, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/32 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 100/2017 

av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1253 av 29. juli 2016 om endring av 

forordning (EU) nr. 92/2010 med hensyn til utveksling av opplysninger mellom tollmyndigheter og 

nasjonale statistikkmyndigheter og utarbeiding av statistikk(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI nr. 8aa (kommisjonsforordning (EU) nr. 92/2010) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32016 R 1253: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1253 av 29. juli 2016 (EUT 

L 205 av 30.7.2016, s. 12).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/1253 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 205 av 30.7.2016, s. 12. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/33 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 101/2017 

av 5. mai 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2304 av 19. desember 2016 om formen, 

strukturen, periodisiteten og vurderingsindikatorene til kvalitetsrapportene om dataene som 

oversendes i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013(1) skal innlemmes 

i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI etter nr. 19zb (delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1365) skal nytt 

nr. 19zc lyde: 

”19zc. 32016 R 2304: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2304 av 19. desember 2016 

om formen, strukturen, periodisiteten og vurderingsindikatorene til kvalitetsrapportene om dataene 

som oversendes i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 (EUT L 345 

av 20.12.2016, s. 27).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2304 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 345 av 20.12.2016, s. 27. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/34 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 102/2017 

av 5. mai 2017 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU av 20. november 2013 om et allment miljøhandlingsprogram i 

Unionen fram til 2020 ”Et godt liv i en ressursbegrenset verden”(1). 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 3 nr. 7 skal ny bokstav e) lyde:  

”e) 32013 D 1386: Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU av 20. november 2013 om 

et allment miljøhandlingsprogram i Unionen fram til 2020 "Et godt liv i en ressursbegrenset 

verden” (EUT L 354 av 28.12.2013, s. 171).” 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103  

nr. 1() er inngitt. 

Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann  

  

(1) EUT L 354 av 28.12.2013, s. 171. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/35 
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Erklæring fra EFTA-statene 

i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 102/2017 som innlemmer europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 1386/2013/EU i protokoll 31 til EØS-avtalen 

Det allmenne miljøhandlingsprogram i Unionen fram til 2020 ”Et godt liv i en ressursbegrenset verden” 

omfatter elementer som faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. EFTA-statene understreker at 

innlemmelse av programmet i protokoll 31 til avtalen ikke berører EØS-avtalens virkeområde. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 103/2017 

av 5. mai 2017 

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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2147 av 7. desember 2016 om tillatelse til å 

heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2016 i visse 

vindyrkingsområder i Tyskland og i alle vindyrkingsområder i Ungarn(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 etter nr. 14 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1271/2014) skal nytt nr. 15 lyde: 

”15. 32016 R 2147: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2147 av 7. desember 2016 

om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2016 i 

visse vindyrkingsområder i Tyskland og i alle vindyrkingsområder i Ungarn (EUT L 333 av 

8.12.2016, s. 30).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/2147 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 6. mai 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 333 av 8.12.2016, s. 30. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/11/36 
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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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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Rettelser som er tatt til etterretning av EØS-komiteen 

På sitt møte 5. desember 2018 tok EØS-komiteen følgende rettelser til unionsrettsakter til etterretning: 

 Rettelse til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU av 23. juli 2014 om skipsutstyr og om 

oppheving av rådsdirektiv 96/98/EF 

EUT L 146 av 11.6.2018, s. 8 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014L0090R(05) 

 Rettelse til delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1824 av 14. juli 2016 om endring av delegert 

forordning (EU) nr. 3/2014, delegert forordning (EU) nr. 44/2014 og delegert forordning (EU) 

nr. 134/2014 med hensyn til henholdsvis krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet, krav til kjøretøyets 

oppbygging og allmenne krav og krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse 

EUT L 144 av 8.6.2018, s. 7 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R1824R(03)  

 Rettelse til kommisjonsforordning (EU) 2017/227 av 9. februar 2017 om endring av vedlegg XVII til 

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

kjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til bis(pentabromfenyl)eter 

EUT L 249 av 4.10.2018, s. 18 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R0227R(01)  

2019/EØS/11/37 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014L0090R(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R1824R(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017R0227R(01)
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