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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 30/2019 

ble trukket før den ble vedtatt og foreligger derfor ikke. 

2019/EØS/57/01 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 31/2019 

av 29. mars 2019 

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) 2019/138 av 29. januar 2019 om endring av 

forordning (EF) nr. 1356/2004, (EF) nr. 1464/2004, (EF) nr. 786/2007, (EF) nr. 971/2008, (EU) 

nr. 1118/2010, (EU) nr. 169/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 888/2011 og (EU) 

nr. 667/2013 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/146 av 30. januar 2019 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/502 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces 

cerevisiae NCYC R404 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/221 av 6. februar 2019 om endring av 

forordning (EF) nr. 785/2007, (EF) nr. 379/2009, (EF) nr. 1087/2009, (EU) nr. 9/2010, (EU) 

nr. 337/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 389/2011, (EU) nr. 528/2011, (EU) nr. 840/2012, 

(EU) nr. 1021/2012, (EU) 2016/899, (EU) 2016/997, (EU) 2017/440 og (EU) 2017/896 med hensyn 

til navnet på innehaveren av godkjenningen og representanten for innehaveren av godkjenningen av 

visse tilsetningsstoffer i fôrvarer(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. 1zz (kommisjonsforordning (EF) nr. 1356/2004), 1zzc (kommisjonsforordning (EF) nr. 1464/2004), 

1zzzw (kommisjonsforordning (EF) nr. 786/2007), 1zzzzt (kommisjonsforordning (EF) nr. 971/2008), 

2q (kommisjonsforordning (EU) nr. 1118/2010), 2zo (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 888/2011) og 2zv (kommisjonsforordning (EU) nr. 169/2011) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0138: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/138 av 29. januar 2019 

(EUT L 26 av 30.1.2019, s. 1).”  

  

(1) EUT L 26 av 30.1.2019, s. 1. 

(2) EUT L 27 av 31.1.2019, s. 12. 

(3) EUT L 35 av 7.2.2019, s. 28. 

2019/EØS/57/02 
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2. I nr. 86 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 667/2013) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 R 0138: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/138 av 29. januar 2019 

(EUT L 26 av 30.1.2019, s. 1).” 

3. I nr. 1zzzv (kommisjonsforordning (EF) nr. 785/2007), 1zzzzz (kommisjonsforordning (EF) 

nr. 379/2009), 1zzzzzr (kommisjonsforordning (EF) nr. 1087/2009), 2y (kommisjonsforordning (EU) 

nr. 337/2011), 2zd (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 389/2011), 2zh (Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 528/2011), 62 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 840/2012), 69 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1021/2012), 167 (Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/899), 171 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/997), 205 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/440) og 211 (Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/896) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 R 0221: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/221 av 6. februar 2019 

(EUT L 35 av 7.2.2019, s. 28).” 

4. I nr. 1zzzzzx (kommisjonsforordning (EU) nr. 9/2010) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0221: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/221 av 6. februar 2019 

(EUT L 35 av 7.2.2019, s. 28).” 

5. I nr. 129 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/502) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 R 0146: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/146 av 30. januar 2019 

(EUT L 27 av 31.1.2019, s. 12).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/138, (EU) 2019/146 og (EU) 2019/221 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 29. mars 2019, 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, 29. mars 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 32/2019 

av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) 

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) 2019/500 av 25. mars 2019 om fastsettelse av beredskaps-

tiltak innenfor koordinering av trygdeordninger i forbindelse med Det forente kongerikes utmelding 

av Den europeiske union(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg VI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg VI, etter nr. 1 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004), skal nytt 

nr. 1a lyde: 

”1a. 32019 R 0500: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/500 av 25. mars 2019 om fast-

settelse av beredskapstiltak innenfor koordinering av trygdeordninger i forbindelse med Det forente 

kongerikes utmelding av Den europeiske union (EUT L 85I av 27.3.2019, s. 35).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/500 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 29. mars 2019 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), 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, 29. mars 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 85I av 27.3.2019, s. 35. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/03 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 33/2019 

ble trukket før den ble vedtatt og foreligger derfor ikke. 

2019/EØS/57/04 



Nr. 57/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.7.2019 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 34/2019 

ble trukket før den ble vedtatt og foreligger derfor ikke. 

2019/EØS/57/05 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 35/2019 

av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1857 av 13. oktober 2017 om anerkjennelsen av 

De forente staters rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner 

under tilsyn av Commodity Futures Trading Commission som likeverdige med visse krav i artikkel 11 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 av 19. desember 2018 om fastsettelse av at 

rammereglene som gjelder for sentrale motparter i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-

Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31bcau (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2278) 

skal nye nr. 31bcav–31bcaw lyde: 

”31bcav. 32017 D 1857: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1857 av 13. oktober 2017 

om anerkjennelsen av De forente staters rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige 

rammer for derivattransaksjoner under tilsyn av Commodity Futures Trading Commission som 

likeverdige med visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 265 av 

14.10.2017, s. 23). 

31bcaw.  32018 D 2031: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 av 19. desember 2018 

om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sentrale motparter i Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 325 av 20.12.2018, s. 50).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1857 og (EU) 2018/2031 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 29. mars 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 265 av 14.10.2017, s. 23. 

(2) EUT L 325 av 20.12.2018, s. 50. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/06 
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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, 29. mars 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 36/2019 

av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/396 av 19. desember 2018 om endring av delegert 

forordning (EU) 2015/2205, delegert forordning (EU) 2016/592 og delegert forordning (EU) 

2016/1178 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til 

datoen da clearingplikten får virkning for visse typer kontrakter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31bcp (delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205), 31bcq (delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2016/592) og 31bcr (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1178) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0396: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/396 av 19. desember 2018 (EUT L 71 

av 13.3.2019, s. 11).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/396 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 29. mars 2019 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), 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, 29. mars 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 71 av 13.3.2019, s. 11. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/07 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 37/2019 

av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/397 av 19. desember 2018 om endring av delegert 

forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

med hensyn til siste dato da motparter fortsatt kan anvende sine framgangsmåter for risikostyring for 

visse OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31bcs (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2251) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0397: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/397 av 19. desember 2018 (EUT L 71 

av 13.3.2019, s. 15).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/397 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 29. mars 2019 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning som innlemmer delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2016/2251 i EØS-avtalen, 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, 29. mars 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 71 av 13.3.2019, s. 15. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/08 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 38/2019 

av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 av 19. desember 2018 om fastsettelse 

av at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og 

Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 909/2014(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI, etter nr. 31bff (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/394), 

skal nytt nr. 31bfg lyde: 

”31bfg. 32018 D 2030: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 av 19. desember 2018 

om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 (EUT L 325 av 20.12.2018, s. 47).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 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 29. mars 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019(2) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 325 av 20.12.2018, s. 47. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 60 av 28.2.2019, s. 31, og EØS-tillegget nr. 17 av 28.2.2019, s. 8. 

2019/EØS/57/09 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 39/2019 

ble trukket før den ble vedtatt og foreligger derfor ikke. 

2019/EØS/57/10 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 40/2019 

ble trukket før den ble vedtatt og foreligger derfor ikke. 

2019/EØS/57/11 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 41/2019 

av 29. mars 2019 

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) 2019/413 av 14. mars 2019 om endring av gjennom-

føringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til tredjestater anerkjent for anvendelse av 

sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil 

luftfart(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. 66he (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0413: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/413 av 14. mars 2019  

(EUT L 73 av 15.3.2019, s. 98).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/413 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 29. mars 2019 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 29. mars 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 73 av 15.3.2019, s. 98. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/12 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 42/2019 

av 29. mars 2019 

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) 2019/494 av 25. mars 2019 om visse aspekter ved 

flysikkerheten i forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av 

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, etter nr. 66nk (kommisjonsforordning (EU) 2018/395), skal nytt nr. 66nl 

lyde: 

”66nl. 32019 R 0494: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/494 av 25. mars 2019 om visse 

aspekter ved flysikkerheten i forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-

Irlands utmelding av Unionen (EUT L 85I av 27.3.2019, s. 11).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 494/2019 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 29. mars 2019 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), 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, 29. mars 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 85I av 27.3.2019, s. 11. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/13 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 43/2019 

av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/225 av 6. februar 2019 om endring av forordning (EF) 

nr. 748/2009 med hensyn til luftfartøyoperatører som Det forente kongerike er angitt som 

forvaltningsmedlemsstat for(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX nr. 21as (kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0225: Kommisjonsforordning (EU) 2019/225 av 6. februar 2019 (EUT L 41 av 

12.2.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/225 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 29. mars 2019, 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, 29. mars 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 41 av 12.2.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/14 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 44/2019 

ble trukket før den ble vedtatt og foreligger derfor ikke. 

2019/EØS/57/15 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 45/2019 

ble trukket før den ble vedtatt og foreligger derfor ikke. 

2019/EØS/57/16 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 64/2019 

av 29. mars 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1718 av 14. november 2018 om endring av 

forordning (EF) nr. 726/2004 med hensyn til Det europeiske legemiddelbyrås sete(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 15zb (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004) 

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 1718: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1718 av 14. november 2018 

(EUT L 291 av 16.11.2018, s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/1718 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 30. mars 2019, 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, 29. mars 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 291 av 16.11.2018, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/17 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 99/2019 

av 11. april 2019 

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) 2019/591 av 11. april 2019 om endring av vedlegg 

V til forordning (EF) nr. 136/2004 med hensyn til oppføring av Det forente kongerike av 

Storbritannia og Nord-Irland og visse av dets kronbesittelser på listen over tredjestater, territorier 

eller deler av slike som er godkjent med hensyn til innførsel til Unionen av forsendelser av høy og 

halm(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/589 av 11. april 2019 om endring av vedlegg 

III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til oppføring av Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irland og visse av dets kronbesittelser på listen over tredjestater, territorier, 

soner eller segmenter som er godkjent for innførsel til Den europeiske union av forsendelser av 

akvakulturdyr(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2015/599 av 11. april 2019 om endring av vedlegget 

til vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Det sameinte kongeriket Storbritannia og 

Nord-Irland med kroneige(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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 1.2 nr. 115 (kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0591: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/591 av 11. april 2019 

(EUT L 100I av 11.4.2019, s. 20).” 

2. I del 4.2 nr. 86 (kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0589: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/589 av 11. april 2019 

(EUT L 100I av 11.4.2019, s. 14).”  

  

(1) EUT L 100I av 11.4.2019, s. 20. 

(2) EUT L 100I av 11.4.2019, s. 14. 

(3) EUT L 103 av 12.4.2019, s. 31. 

2019/EØS/57/18 
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3. I del 7.2 nr. 49 (kommisjonsvedtak 2007/453/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 D 0599: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/599 av 11. april 2019 

(EUT L 103 av 12.4.2019, s. 31).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/589 og (EU) 2019/591 og gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2019/599 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 12. april 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 11. april 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 100/2019 

av 11. april 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/462 av 30. januar 2019 om endring av delegert forordning 

(EU) 2017/1799 med hensyn til unntaket for Bank of England fra krav om gjennomsiktighet før og 

etter handel i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31bazt (delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1799) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 R 0462: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/462 av 30. januar 2019 (EUT L 80 av 

22.3.2019, s. 13).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/462 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 11. april 2019 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), eller på ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 85/2019 av 

29. mars 2019(2), 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, 11. april 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 80 av 22.3.2019, s. 13. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) Ennå ikke kunngjort. 

2019/EØS/57/19 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 101/2019 

av 11. april 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/460 av 30. januar 2019 om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til listen over enheter som er unntatt(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31bc (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0460: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/460 av 30. januar 2019 (EUT L 80 av 

22.3.2019, s. 8).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/460 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 11. april 2019 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), 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, 11. april 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 80 av 22.3.2019, s. 8. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/20 



Nr. 57/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.7.2019 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 102/2019 

av 11. april 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/544 av 3. april 2019 om endring av gjennom-

føringsbeslutning (EU) 2018/2031 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sentrale 

motparter i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31bcaw (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031) 

tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 D 0544: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/544 av 3. april 2019 (EUT  

L 95 av 4.4.2019, s. 9).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/544 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 11. april 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 11. april 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 95 av 4.4.2019, s. 9. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/21 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 103/2019 

av 11. april 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/565 av 28. mars 2019 om endring av delegert forordning 

(EU) 2015/2205, delegert forordning (EU) 2016/592 og delegert forordning (EU) 2016/1178 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til datoen da 

clearingplikten får virkning for visse typer kontrakter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31bcp (delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205), 31bcq (delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2016/592) og 31bcr (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1178) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0565: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/565 av 28. mars 2019 (EUT L 99 av 

10.4.2019, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/565 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 11. april 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 11. april 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 99 av 10.4.2019, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/22 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 104/2019 

av 11. april 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/564 av 28. mars 2019 om endring av delegert forordning 

(EU) 2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn 

til siste dato da motparter fortsatt kan anvende sine framgangsmåter for risikostyring for visse OTC-

derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral motpart(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31bcs (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2251) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0564: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/564 av 28. mars 2019 (EUT L 99 av 

10.4.2019, s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/564 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 11. april 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 83/2019 av 29. mars 2019(2) trer i kraft, 

alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 11. april 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 99 av 10.4.2019, s. 3 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) Ennå ikke kunngjort. 

2019/EØS/57/23 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 105/2019 

av 11. april 2019 

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) 2019/501 av 25. mars 2019 om felles regler som sikrer 

grunnleggende forbindelser ved gods- og persontransport på vei i forbindelse med Det forente 

kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører innlemming i EØS-avtalen av EUs ensidige beredskapstiltak vedtatt for å 

sikre at det indre marked skal fungere godt i tilfelle Det forente kongerike trer ut av EU uten en avtale. 

EØS-avtalen er ikke utformet for å håndtere forholdet mellom EØS-statene og Det forente kongerike, 

som en tredjestat. Innlemmingen godtas dermed unntaksvis og under forutsetning av at anvendelsen 

av beredskapstiltakene er begrenset til et svært kort tidsrom etter Det forente kongerikets uttreden. 

Innlemmingen skal ikke skape presedens for framtiden eller for andre saker knyttet til EU-tiltak som 

gjelder tredjestater. 

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII, etter nr. 26e (teksten i nummeret er opphevet), skal nytt nr. 26f lyde: 

”26f. 32019 R 0501: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/501 av 25. mars 2019 om felles 

regler som sikrer grunnleggende forbindelser ved gods- og persontransport på vei i forbindelse 

med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen (EUT L 85I av 

27.3.2019, s. 39). 

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

a) Med hensyn til EFTA-statene får artikkel 5 ikke anvendelse. 

b) I artikkel 11 skal ordene ’og hver EFTA-stat’ tilføyes etter ordene ’hver medlemsstat’.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/501 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 11. april 2019 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), alt etter hva som inntreffer sist.  

  

(1) EUT L 85I av 27.3.2019, s. 39. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/24 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 11. april 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 106/2019 

av 11. april 2019 

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) 2019/502 av 25. mars 2019 om felles regler som sikrer 

grunnleggende luftfartsforbindelser i forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-

Irlands utmelding av Unionen(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører innlemming i EØS-avtalen av EUs ensidige beredskapstiltak vedtatt for å 

sikre at det indre marked skal fungere godt i tilfelle Det forente kongerike trer ut av EU uten en avtale. 

EØS-avtalen er ikke utformet for å håndtere forholdet mellom EØS-statene og Det forente kongerike, 

som en tredjestat. Innlemmingen godtas dermed unntaksvis og under forutsetning av at anvendelsen 

av beredskapstiltakene er begrenset til et svært kort tidsrom etter Det forente kongerikets uttreden. 

Innlemmingen skal ikke skape presedens for framtiden og for andre saker knyttet til EU-tiltak som 

gjelder tredjestater. 

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII, etter nr. 64c (rådsdirektiv 96/67/EF), skal nytt nr. 64d lyde: 

”64d. 32019 R 0502: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/502 av 25. mars 2019 om felles 

regler som sikrer grunnleggende luftfartsforbindelser i forbindelse med Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen (EUT L 85I av 27.3.2019, s. 49). 

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

a) Med hensyn til EFTA-statene får artikkel 4 nr. 3 ikke anvendelse. 

b) I artikkel 15 skal nytt nr. 4 lyde: 

’4. EFTA-statene skal delta fullt ut i komiteen nedsatt i henhold til nr. 1, og skal der ha de 

samme rettigheter og plikter som EUs medlemsstater, unntatt stemmerett.’” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/502 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 11. april 2019 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), alt etter hva som inntreffer sist.  

  

(1) EUT L 85I av 27.3.2019, s. 49. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/25 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 11. april 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 110/2019 

av 8. mai 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/26 av 8. januar 2019 om utfylling av EUs typegod-

kjenningsregelverk i forbindelse med Det forente kongerikes utmelding av Unionen(1), rettet ved EUT 

L 11 av 14.1.2019, s. 34, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel I, etter nr. 49 (delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/79), skal nytt 

nr. 50 lyde: 

”50. 32019 R 0026: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/26 av 8. januar 2019 om utfylling 

av EUs typegodkjenningsregelverk i forbindelse med Det forente kongerikes utmelding av 

Unionen (EUT L 8I av 10.1.2019, s. 1), rettet ved EUT L 11 av 14.1.2019, s. 34.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/26, rettet ved EUT L 11 av 14.1.2019, s. 34, 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 1. juni 2019, 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, 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 8I av 10.1.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/57/26 
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