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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 209/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om avlstekniske vilkår og 

avstamningsvilkår for avl, handel med og innførsel til Unionen av renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr 

av svin og formeringsmateriale fra dem og om endring av forordning (EU) nr. 652/2014, 

rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om oppheving av visse rettsakter med hensyn til 

dyreavl («dyreavlsforordningen»)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/716 av 10. april 2017 om fastsettelse av 

regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til 

standardskjemaene som skal brukes til opplysninger som skal inngå i listene over anerkjente 

avlslag og avlsvirksomheter(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 av 10. april 2017 om fastsettelse av 

regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til 

standardskjemaene for avlssertifikater for avlsdyr og formeringsmateriale fra dem(3) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1422 av 4. august 2017 om utpeking av EU-

referansesenteret med ansvar for det vitenskapelige og tekniske bidraget til harmoniseringen og 

forbedringen av metodene for individgransking og avlsverdivurdering av renrasede avlsdyr av 

storfe(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Forordning (EU) 2016/1012 opphever, med virkning fra 1. november 2018, rådsdirektiv 

87/328/EØF(5) 88/661/EØF(6), 89/361/EØF(7), 90/118/EØF(8), 90/119/EØF(9), 90/427/EØF(10), 

91/174/EØF(11) og 2009/157/EF(12) og rådsvedtak 96/463/EF(13), som er innlemmet i EØS-avtalen, 

og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 1. november 2018. 

6) 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.  

  

(1) EUT L 171 av 29.6.2016, s. 66. 

(2) EUT L 109 av 26.4.2017, s. 1. 

(3) EUT L 109 av 26.4.2017, s. 9. 

(4) EUT L 204 av 5.8.2017, s. 78. 

(5) EFT L 167 av 26.6.1987, s. 54. 

(6) EFT L 382 av 31.12.1988, s. 36. 

(7) EFT L 153 av 6.6.1989, s. 30. 

(8) EFT L 71 av 17.3.1990, s. 34. 

(9) EFT L 71 av 17.3.1990, s. 36. 

(10) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 55. 

(11) EFT L 85 av 5.4.1991, s. 37. 

(12) EUT L 323 av 10.12.2009, s. 1. 

(13) EFT L 192 av 2.8.1996, s. 19. 

2019/EØS/80/01 
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7) 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. 

8) 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 1.1 nr. 2 (rådsdirektiv 90/425/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1012: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 (EUT  

L 171 av 29.6.2016, s. 66).” 

2. I del 1.1 nr. 3 (rådsdirektiv 89/608/EØF) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32016 R 1012: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 (EUT  

L 171 av 29.6.2016, s. 66).” 

3. I del 2.1 etter nr. 7 (rådsvedtak 96/463/EF) tilføyes følgende: 

”Alle avlsdyr 

8. 32016 R 1012: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om 

avlstekniske vilkår og avstamningsvilkår for avl, handel med og innførsel til Unionen av 

renrasede avlsdyr, hybridavlsdyr av svin og formeringsmateriale fra dem og om endring av 

forordning (EU) nr. 652/2014, rådsdirektiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og om oppheving av 

visse rettsakter med hensyn til dyreavl («dyreavlsforordningen») (EUT L 171 av 29.6.2016,  

s. 66). 

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

 I vedlegg IV tilføyes følgende: 

 ’29. Kongeriket Norges territorium, unntatt Svalbard.’ 

 Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island. 

9. 32017 R 1422: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1422 av 4. august 2017 

om utpeking av EU-referansesenteret med ansvar for det vitenskapelige og tekniske bidraget 

til harmoniseringen og forbedringen av metodene for individgransking og avlsverdivurdering 

av renrasede avlsdyr av storfe (EUT L 204 av 5.8.2017, s. 78). 

 Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

4. I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 2.2 etter nr. 34 (kommisjonsvedtak 2009/712/EF) skal nye 

nr. 35–36 lyde: 

”35. 32017 R 0716: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/716 av 10. april 2017 om 

fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 

med hensyn til standardskjemaene som skal brukes til opplysninger som skal inngå i listene 

over anerkjente avlslag og avlsvirksomheter (EUT L 109 av 26.4.2017, s. 1). 

 Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.  
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36. 32017 R 0717: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 av 10. april 2017 om 

fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 

med hensyn til standardskjemaene for avlssertifikater for avlsdyr og formeringsmateriale fra 

dem (EUT L 109 av 26.4.2017, s. 9). 

 Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

5. Teksten i nr. 1a (rådsdirektiv 2009/157/EF), 2 (rådsdirektiv 88/661/EØF), 3 (rådsdirektiv 

89/361/EØF), 4 (rådsdirektiv 90/427/EØF), 6 (rådsdirektiv 91/174/EØF) og 7 (rådsvedtak 96/463/EF) 

i del 2.1 og i nr. 5 (rådsdirektiv 87/328/EØF), 14 (rådsdirektiv 90/118/EØF) og 15 (rådsdirektiv 

90/119/EØF) i del 2.2 oppheves med virkning fra 1. november 2018. 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1012 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/716, (EU) 2017/717 og 

(EU) 2017/1422 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis 

gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 210/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1460 av 8. august 2017 om endring av

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak 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. 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 nr. 152 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 D 1460: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1460 av 8. august 2017 

(EUT L 208 av 11.8.2017, s. 42).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1460 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

(1) EUT L 208 av 11.8.2017, s. 42. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/02 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 211/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/893 av 24. mai 2017 om endring av vedlegg I og IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og vedlegg X, XIV og XV til kommisjons-

forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bestemmelsene om bearbeidede animalske 

proteiner(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. 9c (kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011) og 12 

(europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0893: Kommisjonsforordning (EU) 2017/893 av 24. mai 2017 (EUT L 138 av 25.5.2017, 

s. 92).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/893 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 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 138 av 25.5.2017, s. 92. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/03 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 212/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/873 av 22. mai 2017 om godkjenning av  

L-tryptofan framstilt av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/895 av 24. mai 2017 om godkjenning av et 

preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger og verpehøner (innehaver av godkjenningen: Fertinagro Nutrientes 

S.L.)(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/896 av 24. mai 2017 om godkjenning av et 

preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som tilsetningsstoff i fast 

form i fôrvarer for alle fjørfearter og alle svinearter (unntatt spedgriser) (innehaver av god-

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

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/912 av 29. mai 2017 om godkjenning  

av preparatet av Lactobacillus plantarum DSM 29024 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/913 av 29. mai 2017 om godkjenning av et 

preparat av fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 26643) som tilsetnings-

stoff i fôrvarer for alle fuglearter(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/930 av 31. mai 2017 om godkjenning av et 

preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 av familien Coriobacteriaceae som tilsetnings-

stoff i fôrvarer for alle fuglearter og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1016/2013(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/940 av 1. juni 2017 om godkjenning av 

maursyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(7) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/950 av 2. juni 2017 om endring av gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1068/2011 med hensyn til laveste innhold av preparatet av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av 

Asperigillus niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger og alle fuglearter 

ment for egglegging (innehaver av godkjenningen: BASF SE)(8) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 av 7. juni 2017 om godkjenning av et 

preparat av Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser 

og en ny bruk i drikkevann til avvente smågriser og oppfôringskyllinger, og om endring av 

  

(1) EUT L 134 av 23.5.2017, s. 14. 

(2) EUT L 138 av 25.5.2017, s. 120. 

(3) EUT L 138 av 25.5.2017, s. 123. 

(4) EUT L 139 av 30.5.2017, s. 30. 

(5) EUT L 139 av 30.5.2017, s. 33. 

(6) EUT L 141 av 1.6.2017, s. 6. 

(7) EUT L 142 av 2.6.2017, s. 40. 

(8) EUT L 143 av 3.6.2017, s. 5. 

2019/EØS/80/04 
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forordning (EF) nr. 2036/2005 og (EU) nr. 887/2011 (innehaver av godkjenningen: Evonik 

Nutrition & Care GmbH)(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 av 7. juni 2017 om suspendering av god-

kjenningen av etoksykin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og dyregrupper(10) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/963 av 7. juni 2017 om godkjenning av 

preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Aspergillus aculeatinus (tidligere klassifisert 

som Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei 

(tidligere klassifisert som Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av 

Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma viride 

(NIBH FERM BP4842) og basillolysin framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter og avvente smågriser, og om endring av forordning 

(EF) nr. 358/2005 og (EU) nr. 1270/2009 (innehaver av godkjenningen: Kemin Europa NV)(11) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1007 av 15. juni 2017 om godkjenning av et 

preparat av lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(12) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1008 av 15. juni 2017 om godkjenning av 

preparatet av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, 

Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 og Saccharomyces 

cerevisiae PCM KKP 2059p som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av 

godkjenningen: JHJ Ltd)(13) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

14) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/173(14), som ble innlemmet i EØS-avtalen 

ved EØS-komiteens beslutning nr. 77/2017 av 5. mai 2017(15), bør også tilføyes som en endrings-

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

15) 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. 

16) 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. lzzs (kommisjonsforordning (EF) nr. 2036/2005) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0961: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 av 7. juni 2017 

(EUT L 145 av 8.6.2017, s. 7).” 

2. I nr. 1zzg (kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005) skal nytt strekpunkt lyde:  

  

(9) EUT L 145 av 8.6.2017, s. 7. 

(10) EUT L 145 av 8.6.2017, s. 13. 

(11) EUT L 145 av 8.6.2017, s. 18. 

(12) EUT L 153 av 16.6.2017, s. 13. 

(13) EUT L 153 av 16.6.2017, s. 16. 

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

(15) Ennå ikke kunngjort. 
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”– 32017 R 0963: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/963 av 7. juni 2017 

(EUT L 145 av 8.6.2017, s. 18).” 

3. I nr. 1zzzzze (kommisjonsforordning (EF) nr. 1292/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

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

(EUT L 28 av 2.2.2017, s. 5).” 

4. I nr. 1zzzzzv (kommisjonsforordning (EU) nr. 1270/2009) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0963: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/963 av 7. juni 2017 

(EUT L 145 av 8.6.2017, s. 18).” 

5. I nr. 2zn (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

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

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

– 32017 R 0961: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 av 7. juni 2017 

(EUT L 145 av 8.6.2017, s. 7).” 

6. I nr. 2zzp (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 0930: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/930 av 31. mai 2017 

(EUT L 141 av 1.6.2017, s. 6).” 

7. Etter nr. 208 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145) skal nye nr. 209–221 lyde: 

”209. 32017 R 0873: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/873 av 22. mai 2017 om 

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

dyrearter (EUT L 134 av 23.5.2017, s. 14). 

210. 32017 R 0895: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/895 av 24. mai 2017 om 

godkjenning av et preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og verpehøner (innehaver av godkjenningen: 

Fertinagro Nutrientes S.L.) (EUT L 138 av 25.5.2017, s. 120). 

211. 32017 R 0896: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/896 av 24. mai 2017 om 

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

tilsetningsstoff i fast form i fôrvarer for alle fjørfearter og alle svinearter (unntatt spedgriser) 

(innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd) (EUT L 138 av 25.5.2017, s. 123). 

212. 32017 R 0912: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/912 av 29. mai 2017 om 

godkjenning av preparatet av Lactobacillus plantarum DSM 29024 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 139 av 30.5.2017, s. 30). 

213. 32017 R 0913: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/913 av 29. mai 2017 om 

godkjenning av et preparat av fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 

26643) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter (EUT L 139 av 30.5.2017, s. 33). 

214. 32017 R 0930: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/930 av 31. mai 2017 om 

godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 av familien Coriobac-

teriaceae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter og om endring av gjennomførings-

forordning (EU) nr. 1016/2013 (EUT L 141 av 1.6.2017, s. 6).  
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215. 32017 R 0940: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/940 av 1. juni 2017 om 

godkjenning av maursyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 142 av 

2.6.2017, s. 40). 

216. 32017 R 0950: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/950 av 2. juni 2017 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011 med hensyn til laveste innhold av 

preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-

1,4-betaglukanase framstilt av Asperigillus niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for livkyllinger og alle fuglearter ment for egglegging (innehaver av godkjenningen: BASF 

SE) (EUT L 143 av 3.6.2017, s. 5). 

217. 32017 R 0961: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 av 7. juni 2017 om 

godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for avvente smågriser og en ny bruk i drikkevann til avvente smågriser og 

oppfôringskyllinger, og om endring av forordning (EF) nr. 2036/2005 og (EU) nr. 887/2011 

(innehaver av godkjenningen: Evonik Nutrition & Care GmbH) (EUT L 145 av 8.6.2017,  

s. 7). 

218. 32017 R 0962: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 av 7. juni 2017 om 

suspendering av godkjenningen av etoksykin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

og dyregrupper (EUT L 145 av 8.6.2017, s. 13). 

219. 32017 R 0963: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/963 av 7. juni 2017 om 

godkjenning av preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Aspergillus aculeatinus 

(tidligere klassifisert som Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanase 

framstilt av Trichoderma reesei (tidligere klassifisert som Trichoderma longibrachiatum) 

(CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) og basillolysin framstilt 

av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter og 

avvente smågriser, og om endring av forordning (EF) nr. 358/2005 og (EU) nr. 1270/2009 

(innehaver av godkjenningen: Kemin Europa NV) (EUT L 145 av 8.6.2017, s. 18). 

220. 32017 R 1007: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1007 av 15. juni 2017 

om godkjenning av et preparat av lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

(EUT L 153 av 16.6.2017, s. 13). 

221. 32017 R 1008: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1008 av 15. juni 2017 

om godkjenning av preparatet av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium 

divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum 

PCM B/00081 og Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: JHJ Ltd) (EUT L 153 av 16.6.2017,  

s. 16).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/873, (EU) 2017/895, (EU) 2017/896, (EU) 2017/912, 

(EU) 2017/913, (EU) 2017/930, (EU) 2017/940, (EU) 2017/950, (EU) 2017/961, (EU) 2017/962, (EU) 

2017/963, (EU) 2017/1007 og (EU) 2017/1008 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 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 213/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1086 av 19. juni 2017 om endring av forord-

ning (EF) nr. 634/2007 med hensyn til karakterisering av selenmetionin framstilt av Saccharomy-

ces cerevisiae NCYC R397(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1126 av 23. juni 2017 om endring av 

forordning (EF) nr. 903/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011, (EU) nr. 374/2013 

og (EU) nr. 1108/2014 med hensyn til navnet på representanten i EU for innehaveren av 

godkjenningen av et preparat av Clostridium butyricum (FERM-BP 2789)(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen.  

3) 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. 

4) 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. 1zzzt (kommisjonsforordning (EF) nr. 634/2007) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1086: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1086 av 19. juni 2017 

(EUT L 156 av 20.6.2017, s. 22).” 

2. I nr. 1zzzzzn (kommisjonsforordning (EF) nr. 903/2009) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1126: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1126 av 23. juni 2017 

(EUT L 163 av 24.6.2017, s. 13).” 

3. I nr. 2zb (kommisjonsforordning (EU) nr. 373/2011) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1126: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1126 av 23. juni 2017 

(EUT L 163 av 24.6.2017, s. 13).” 

4. I nr. 95 (kommisjonsforordning (EU) nr. 374/2013) tilføyes følgende: 

”, endret ved:  

  

(1) EUT L 156 av 20.6.2017, s. 22. 

(2) EUT L 163 av 24.6.2017, s. 13. 

2019/EØS/80/05 
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– 32017 R 1126: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1126 av 23. juni 2017 

(EUT L 163 av 24.6.2017, s. 13).” 

5. I nr. 116 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1108/2014) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 1126: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1126 av 23. juni 2017 

(EUT L 163 av 24.6.2017, s. 13).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1086 og (EU) 2017/1126 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 214/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1017 av 15. juni 2017 om endring av forordning (EU)  

nr. 68/2013 om katalogen over fôrmidler(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1006 av 15. juni 2017 om endring av gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1206/2012 med hensyn til endring av produksjonsstammen til preparatet 

av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 10287) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringsfjørfe, avvente smågriser og oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: 

DSM Nutritional Products Ltd)(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) 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. 

4) 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. 51 (kommisjonsforordning (EU) nr. 68/2013) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 1017: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1017 av 15. juni 2017 (EUT L 159 av 

21.6.2017, s. 48).” 

2. I nr. 74 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2012) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 1006: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1006 av 15. juni 2017 

(EUT L 153 av 16.6.2017, s. 9).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/1017 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/1006 på islandsk og 

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

  

(1) EUT L 159 av 21.6.2017, s. 48. 

(2) EUT L 153 av 16.6.2017, s. 9. 

2019/EØS/80/06 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 215/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1490 av 21. august 2017 om godkjenning av 

mangankloridtetrahydrat, mangan(II)oksid, mangansulfatmonohydrat, mangankelat av aminosyre-

hydrat, mangankelat av proteinhydrolysater, mangankelat av glysinhydrat og dimangankloridtri-

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1492 av 21. august 2017 om godkjenning av 

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

3) 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. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II etter nr. 221 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1008) skal nye nr. 222–223 lyde: 

”222. 32017 R 1490: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1490 av 21. august 2017 om 

godkjenning av mangankloridtetrahydrat, mangan(II)oksid, mangansulfatmonohydrat, man-

gankelat av aminosyrehydrat, mangankelat av proteinhydrolysater, mangankelat av glysinhydrat 

og dimangankloridtrihydroksid som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 216 av 

22.8.2017, s. 1). 

223. 32017 R 1492: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1492 av 21. august 2017 om 

godkjenning av kolekalsiferol som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 216 av 

22.8.2017, s. 19).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1490 og (EU) 2017/1492 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 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 216 av 22.8.2017, s. 1. 

(2) EUT L 216 av 22.8.2017, s. 19. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/07 



Nr. 80/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.10.2019 

 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 216/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1197 av 3. juli 2017 om endring av gjennom-

føringsbeslutning 2012/340/EU om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til råds-

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

feltinspeksjoner under offentlig tilsyn av basisfrø og foredlet frø fra generasjonene før basisfrø(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 under overskriften ”RETTSAKTER SOM EFTA-STATENE OG 

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA TILBØRLIG HENSYN TIL” tilføyes følgende i nr. 83 

(Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/340/EU): 

”, endret ved: 

– 32017 D 1197: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1197 av 3. juli 2017 (EUT  

L 172 av 5.7.2017, s. 30).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1197 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 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 172 av 5.7.2017, s. 30. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/08 
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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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 217/2017 

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

2019/EØS/80/09 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 218/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/978 av 9. juni 2017 om endring av vedlegg II, III og V til 

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

pyram, heksaklorsykloheksan (HCH), alfa-isomer, heksaklorsykloheksan (HCH), beta-isomer, hek-

saklorsykloheksan (HCH), summen av isomerer, unntatt gamma-isomer, lindan (heksaklor-

sykloheksan (HCH), gamma-isomer), nikotin og profenofos i eller på visse produkter(1) skal inn-

lemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/983 av 9. juni 2017 om endring av vedlegg III og V til 

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

tricyklazol i eller på visse produkter(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) 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 anven-

delsen 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 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 

nye strekpunkter lyde: 

”– 32017 R 0978: Kommisjonsforordning (EU) 2017/978 av 9. juni 2017 (EUT L 151 av 14.6.2017, 

s. 1), 

– 32017 R 0983: Kommisjonsforordning (EU) 2017/983 av 9. juni 2017 (EUT L 148 av 10.6.2017, 

s. 27).” 

Artikkel 2 

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

skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32017 R 0978: Kommisjonsforordning (EU) 2017/978 av 9. juni 2017 (EUT L 151 av 14.6.2017, 

s. 1), 

– 32017 R 0983: Kommisjonsforordning (EU) 2017/983 av 9. juni 2017 (EUT L 148 av 10.6.2017, 

s. 27).”  

  

(1) EUT L 151 av 14.6.2017, s. 1. 

(2) EUT L 148 av 10.6.2017, s. 27. 

2019/EØS/80/10 
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Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2017/978 og (EU) 2017/983 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 219/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1016 av 14. juni 2017 om endring av vedlegg II, III og IV til 

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

vindiflupyr, klorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloksyfop, mildt pepino-mosaikk-

virusisolat VC1, mildt pepino-mosaikkvirusisolat VX1, oksatiapiprolin, pentiopyrad, pyraklostro-

bin, spirotetramat, solsikkeolje, tolklofosmetyl og trineksapak i eller på visse produkter(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1135 av 23. juni 2017 om endring av vedlegg II og III til 

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

dimetoat og ometoat i eller på visse produkter(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1164 av 22. juni 2017 om endring av vedlegg II og III til 

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

akrinatrin, metalaksyl og tiabendazol i eller på visse produkter(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) 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 anvendel-

sen 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 anven-

delse for Liechtenstein. 

5) 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 

nye strekpunkter lyde: 

”– 32017 R 1016: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1016 av 14. juni 2017 (EUT L 159 av 

21.6.2017, s. 1), 

– 32017 R 1135: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1135 av 23. juni 2017 (EUT L 164 av 

27.6.2017, s. 28), 

– 32017 R 1164: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1164 av 22. juni 2017 (EUT L 170 av 1.7.2017, 

s. 3).”  

  

(1) EUT L 159 av 21.6.2017, s. 1. 

(2) EUT L 164 av 27.6.2017, s. 28. 

(3) EUT L 170 av 1.7.2017, s. 3. 

2019/EØS/80/11 
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Artikkel 2 

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

skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32017 R 1016: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1016 av 14. juni 2017 (EUT L 159 av 

21.6.2017, s. 1), 

– 32017 R 1135: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1135 av 23. juni 2017 (EUT L 164 av 

27.6.2017, s. 28), 

– 32017 R 1164: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1164 av 22. juni 2017 (EUT L 170 av 1.7.2017, 

s. 3).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2017/1016, (EU) 2017/1135 og (EU) 2017/1164 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 220/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/872 av 22. mai 2017 om endring av for-

ordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater(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 Liechten-

stein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske eds-

forbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne be-

slutning 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. 54bb (kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0872: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/872 av 22. mai 2017 (EUT  

L 134 av 23.5.2017, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/872 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 134 av 23.5.2017, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/12 
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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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 221/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1399 av 28. juli 2017 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning 

(EU) nr. 231/2012 med hensyn kaliumpolyaspartat(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 Liechten-

stein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsfor-

bund 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) og 69 (kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1399: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1399 av 28. juli 2017 (EUT L 199 av 

29.7.2017, s. 8).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/1399 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 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 199 av 29.7.2017, s. 8. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/13 
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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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 222/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/660 av 6. april 2017 om et samordnet flerårig 

kontrollprogram i Unionen for 2018, 2019 og 2020 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) 2017/660 opphever, med virkning fra 1. januar 2018, Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/662(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som 

følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 1. januar 2018. 

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 Liechten-

stein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsfor-

bund 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. 128 (kommisjonsforordning (EU) 2017/1202) skal nytt nr. 129 lyde: 

”129. 32017 R 0660: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/660 av 6. april 2017 om 

et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2018, 2019 og 2020 for å sikre over-

holdelse 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 94 av 

7.4.2017, s. 12). 

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

 I tabellen i vedlegg II nr. 5 tilføyes følgende: 

IS 12  

NO 12 ” 

2. Teksten i nr. 121 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/662) oppheves med virkning 

fra 1. januar 2018.  

  

(1) EUT L 94 av 7.4.2017, s. 12. 

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

2019/EØS/80/14 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/660 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 223/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/12 av 6. januar 2017 om formen på og 

innholdet i søknader og anmodninger om fastsettelse av grenseverdier for restmengder i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(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 etter nr. 12a (kommisjonsforordning (EU) 2017/880) skal nytt 

nr. 12b lyde: 

”12b. 32017 R 0012: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/12 av 6. januar 2017 om 

formen på og innholdet i søknader og anmodninger om fastsettelse av grenseverdier for 

restmengder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 (EUT L 4 av 

7.1.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/12 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 4 av 7.1.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/15 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 224/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger:  

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/612 av 30. mars 2017 om endring av rådsforordning (EF)  

nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av gebyrene til Det europeiske lege-

middelbyrå med virkning fra 1. april 2017 (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. 15h (rådsforordning (EF) nr. 297/95) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0612: Kommisjonsforordning (EU) 2017/612 av 30. mars 2017 (EUT L 86 av 31.3.2017, 

s. 7).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/612 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 86 av 31.3.2017, s. 7. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/16 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 225/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1510 av 30. august 2017 om endring av tilleggene til vedlegg 

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

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til CMR-stoffer(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 1510: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1510 av 30. august 2017 (EUT L 224 av 

31.8.2017, s. 110).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/1510 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 224 av 31.8.2017, s. 110. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/17 



3.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/35 

 3
.1

0
.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. 8

0
/3

5
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 226/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1273 av 14. juli 2017 om godkjenning av 

aktivt klor som avgis fra natriumhypokloritt, som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 

av type 1, 2, 3, 4 og 5(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1274 av 14. juli 2017 om godkjenning av 

aktivt klor som avgis fra kalsiumhypokloritt, som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidpro-

dukter av type 2, 3, 4 og 5(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1275 av 14. juli 2017 om godkjenning av 

aktivt klor som avgis fra klor, som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2  

og 5(3) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1276 av 14. juli 2017 om godkjenning av 

pereddiksyre som genereres fra tetraacetyletylendiamin og natriumperkarbonat, som eksisterende 

aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3 og 4(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1277 av 14. juli 2017 om godkjenning av  

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8(5) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1278 av 14. juli 2017 om godkjenning av  

2-metyl-4-isotiazolidin-3-on som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 11(6) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1282 av 14. juli 2017 om ikke å godkjenne  

2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 13(7) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

8) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

2017/802) skal nye nr. 12zzzzq–12zzzzw lyde:  

  

(1) EUT L 184 av 15.7.2017, s. 13. 

(2) EUT L 184 av 15.7.2017, s. 17. 

(3) EUT L 184 av 15.7.2017, s. 21. 

(4) EUT L 184 av 15.7.2017, s. 24. 

(5) EUT L 184 av 15.7.2017, s. 27. 

(6) EUT L 184 av 15.7.2017, s. 30. 

(7) EUT L 184 av 15.7.2017, s. 69. 

2019/EØS/80/18 
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”12zzzzq. 32017 R 1273: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1273 av 14. juli 2017 om 

godkjenning av aktivt klor som avgis fra natriumhypokloritt, som eksisterende aktivt stoff til 

bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5 (EUT L 184 av 15.7.2017, s. 13). 

12zzzzr. 32017 R 1274: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1274 av 14. juli 2017 om 

godkjenning av aktivt klor som avgis fra kalsiumhypokloritt, som eksisterende aktivt stoff til 

bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5 (EUT L 184 av 15.7.2017, s. 17). 

12zzzzs. 32017 R 1275: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1275 av 14. juli 2017 om 

godkjenning av aktivt klor som avgis fra klor, som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocid-

produkter av type 2 og 5 (EUT L 184 av 15.7.2017, s. 21). 

12zzzzt. 32017 R 1276: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1276 av 14. juli 2017 om 

godkjenning av pereddiksyre som genereres fra tetraacetyletylendiamin og natriumper-

karbonat, som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3 og 4 (EUT L 184 

av 15.7.2017, s. 24). 

12zzzzu. 32017 R 1277: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1277 av 14. juli 2017 om 

godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduk-

ter av type 8 (EUT L 184 av 15.7.2017, s. 27). 

12zzzzv. 32017 R 1278: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1278 av 14. juli 2017 om 

godkjenning av 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocid-

produkter av type 11 (EUT L 184 av 15.7.2017, s. 30). 

12zzzzw. 32017 D 1282: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1282 av 14. juli 2017 om 

ikke å godkjenne 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocid-

produkter av type 13 (EUT L 184 av 15.7.2017, s. 69).”  

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1273, (EU) 2017/1274, (EU) 2017/1275, (EU) 

2017/1276, (EU) 2017/1277 og (EU) 2017/1278 og gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1282 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 227/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1376 av 25. juli 2017 om fornyet god-

kjenning av warfarin som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1377 av 25. juli 2017 om fornyet god-

kjenning av klorfacinon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1378 av 25. juli 2017 om fornyet god-

kjenning av kumatetralyl som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(3) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1379 av 25. juli 2017 om fornyet god-

kjenning av difenakum som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(4) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1380 av 25. juli 2017 om fornyet god-

kjenning av bromadiolon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(5) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1381 av 25. juli 2017 om fornyet god-

kjenning av brodifakum som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(6) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1382 av 25. juli 2017 om fornyet god-

kjenning av difetialon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(7) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1383 av 25. juli 2017 om fornyet god-

kjenning av flokumafen som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(8) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

9) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

2017/1282) skal nye nr. 12zzzzx–12zzzzze lyde:  

  

(1) EUT L 194 av 26.7.2017, s. 9. 

(2) EUT L 194 av 26.7.2017, s. 15. 

(3) EUT L 194 av 26.7.2017, s. 21. 

(4) EUT L 194 av 26.7.2017, s. 27. 

(5) EUT L 194 av 26.7.2017, s. 33. 

(6) EUT L 194 av 26.7.2017, s. 39. 

(7) EUT L 194 av 26.7.2017, s. 45. 

(8) EUT L 194 av 26.7.2017, s. 51. 

2019/EØS/80/19 
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”12zzzzx. 32017 R 1376: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1376 av 25. juli 2017 om 

fornyet godkjenning av warfarin som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT  

L 194 av 26.7.2017, s. 9). 

12zzzzy. 32017 R 1377: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1377 av 25. juli 2017 om 

fornyet godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT 

L 194 av 26.7.2017, s. 15). 

12zzzzz. 32017 R 1378: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1378 av 25. juli 2017 om 

fornyet godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 

(EUT L 194 av 26.7.2017, s. 21). 

12zzzzza. 32017 R 1379: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1379 av 25. juli 2017 om 

fornyet godkjenning av difenakum som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT 

L 194 av 26.7.2017, s. 27). 

12zzzzzb. 32017 R 1380: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1380 av 25. juli 2017 om 

fornyet godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 

(EUT L 194 av 26.7.2017, s. 33). 

12zzzzzc. 32017 R 1381: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1381 av 25. juli 2017 om 

fornyet godkjenning av brodifakum som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT 

L 194 av 26.7.2017, s. 39). 

12zzzzzd. 32017 R 1382: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1382 av 25. juli 2017 om 

fornyet godkjenning av difetialon som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT  

L 194 av 26.7.2017, s. 45). 

12zzzzze. 32017 R 1383: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1383 av 25. juli 2017 om 

fornyet godkjenning av flokumafen som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT 

L 194 av 26.7.2017, s. 51).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1376, (EU) 2017/1377, (EU) 2017/1378, (EU) 

2017/1379, (EU) 2017/1380, (EU) 2017/1381, (EU) 2017/1382 og (EU) 2017/1383 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 228/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1113 av 22. juni 2017 om fornyet god-

kjenning av det aktive stoffet benzosyre i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1114 av 22. juni 2017 om fornyet god-

kjenning av det aktive stoffet pendimetalin som et aktivt stoff som bør erstattes i samsvar med 

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

om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1115 av 22. juni 2017 om fornyet god-

kjenning av det aktive stoffet propoksykarbason i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

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

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1125 av 22. juni 2017 om tilbakekalling av 

godkjenningen av det aktive stoffet repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / 

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

av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1186 av 3. juli 2017 om tilbakekalling av 

godkjenningen av det aktive stoffet repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / 

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

plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32017 R 1113: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1113 av 22. juni 2017 

(EUT L 162 av 23.6.2017, s. 27),  

  

(1) EUT L 162 av 23.6.2017, s. 27. 

(2) EUT L 162 av 23.6.2017, s. 32. 

(3) EUT L 162 av 23.6.2017, s. 38. 

(4) EUT L 163 av 24.6.2017, s. 10. 

(5) EUT L 171 av 4.7.2017, s. 131. 
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– 32017 R 1114: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1114 av 22. juni 2017 

(EUT L 162 av 23.6.2017, s. 32), 

– 32017 R 1115: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1115 av 22. juni 2017 

(EUT L 162 av 23.6.2017, s. 38), 

– 32017 R 1125: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1125 av 22. juni 2017 

(EUT L 132 av 24.6.2017, s. 10), 

– 32017 R 1186: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1186 av 3. juli 2017 

(EUT L 171 av 4.7.2017, s. 131).”  

2. Etter nr. 13zzzzzzzr (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/843) skal nye 

nr. 13zzzzzzzs–13zzzzzzzw lyde: 

”13zzzzzzzs. 32017 R 1113: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1113 av  

22. juni 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet benzosyre i samsvar med 

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

midler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 (EUT L 162 av 23.6.2017, s. 27). 

13zzzzzzzt. 32017 R 1114: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1114 av  

22. juni 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som et aktivt 

stoff som bør erstattes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

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

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 162 av 23.6.2017, 

s. 32). 

13zzzzzzzu. 32017 R 1115: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1115 av  

22. juni 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet propoksykarbason i samsvar 

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

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsfor-

ordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 162 av 23.6.2017, s. 38). 

13zzzzzzzv. 32017 R 1125: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1125 av  

22. juni 2017 om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet repellenter (lukt) 

av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / talloljebek i samsvar med europaparlaments- 

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

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 163 av 

24.6.2017, s. 10). 

13zzzzzzzw. 32017 R 1186: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1186 av  

3. juli 2017 om tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet repellenter (lukt) 

av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / råtallolje i samsvar med europaparlaments- 

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

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 171 av 

4.7.2017, s. 131).”  

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1113, (EU) 2017/1114, (EU) 2017/1115, (EU) 2017/ 

1125 og (EU) 2017/1186 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 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 229/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1532 av 7. september 2017 om spørsmål om 

den sammenlignende vurderingen av antikoagulerende rottegift i samsvar med artikkel 23 nr. 5 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(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 etter nr. 19 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/678) skal nytt nr. 20 lyde: 

”20. 32017 D 1532: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1532 av 7. september 2017 

om spørsmål om den sammenlignende vurderingen av antikoagulerende rottegift i samsvar med 

artikkel 23 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 232 av 

8.9.2017, s. 11).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1532 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 232 av 8.9.2017, s. 11. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/21 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 230/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1410 av 2. august 2017 om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(1) skal inn-

lemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1413 av 3. august 2017 om endring av vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(2) skal inn-

lemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XVI nr. 1a (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009) 

skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32017 R 1410: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1410 av 2. august 2017 (EUT L 202 av 

3.8.2017, s. 1), 

– 32017 R 1413: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1413 av 3. august 2017 (EUT L 203 av 

4.8.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til kommisjonsforordning (EU) 2017/1410 og (EU) 2017/1413 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 202 av 3.8.2017, s. 1. 

(2) EUT L 203 av 4.8.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/22 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 231/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1462 av 10. august 2017 om anerkjennelse av 

den frivillige ordningen «REDcert» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/432/EU(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, utløp 

15. august 2017, og henvisningen til denne bør følgelig oppheves i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XVII skal teksten i nr. 6aj (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2012/432/EU) lyde: 

”32017 D 1462: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1462 av 10. august 2017 om 

anerkjennelse av den frivillige ordningen «REDcert» for å dokumentere samsvar med bære-

kraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (EUT L 208 av 11.8.2017,  

s. 51).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1462 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 208 av 11.8.2017, s. 51. 

(2) EUT L 199 av 26.7.2012, s. 24. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/23 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 232/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv (EU) 2015/652 av 20. april 2015 om fastsettelse av beregningsmetoder og rapporte-

ringskrav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og 

dieselolje(1), rettet ved EUT L 129 av 27.5.2015, s. 53, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XVII etter nr. 6d (kommisjonsforordning (EU) nr. 1307/2014) skal nytt 

nr. 6e lyde: 

”6e. 32015 L 0652: Rådsdirektiv (EU) 2015/652 av 20. april 2015 om fastsettelse av beregnings-

metoder og rapporteringskrav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om 

kvaliteten på bensin og dieselolje (EUT L 107 av 25.4.2015, s. 26), rettet ved EUT L 129 av 

27.5.2015, s. 53. 

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

Henvisninger til andre rettsakter i direktivet får anvendelse i den grad og den form nevnte 

rettsakter er innlemmet i denne avtale.” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2015/652, rettet ved EUT L 129 av 27.5.2015, s. 53, 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 107 av 25.4.2015, s. 26. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/24 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 233/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/959 av 24. februar 2017 om ytelsesklassifisering av 

varmeisolerende byggevarer med plassformet løsfyll av cellulose (LFCI) med hensyn til horisontal 

setning og korttidsvannabsorpsjon i samsvar med EN 15101-1 og europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 305/2011(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXI etter nr. 1zzj (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/364) 

skal nytt nr. 1zzk lyde: 

”1zzk. 32017 R 0959: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/959 av 24. februar 2017 om ytelses-

klassifisering av varmeisolerende byggevarer med plassformet løsfyll av cellulose (LFCI) med 

hensyn til horisontal setning og korttidsvannabsorpsjon i samsvar med EN 15101-1 og 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 (EUT L 145 av 8.6.2017, s. 1).”  

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2017/959 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 145 av 8.6.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/25 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 234/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1475 av 26. januar 2017 om ytelsesklassifisering av 

takstein av tegl med hensyn til frostbestandighet i samsvar med EN 1304 og europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 305/2011(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXI etter nr. 1zzk (delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/959) 

skal nytt nr. 1zzl lyde: 

”1zzl. 32017 R 1475: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1475 av 26. januar 2017 om ytelses-

klassifisering av takstein av tegl med hensyn til frostbestandighet i samsvar med EN 1304 og europa-

parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 (EUT L 211 av 17.8.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2017/1475 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 211 av 17.8.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/26 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 235/2017 

av 15. desember 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1227 av 20. mars 2017 om vilkåra for klassifisering 

utan prøving av limtrevarer som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 14080, og finger-

skøytt konstruksjonsvirke som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 15497, med omsyn 

til brannpåverknaden deira, og om endring av vedtak 2005/610/EF(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1228 av 20. mars 2017 om vilkåra for klassifisering 

utan prøving av utvendig og innvendig puss som er basert på organiske bindemiddel og omfatta av 

den harmoniserte standarden EN 15824, og utvendig og innvendig pussmørtel som er omfatta av 

den harmoniserte standarden EN 998-1, med omsyn til brannpåverknaden deira(2) skal takast inn i 

EØS-avtala. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I kapittel XXI i vedlegg II til EØS-avtala vert det gjort følgjande endringar: 

1. Etter nr. 2t (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1293/2014) skal nye nr. 2u–2v lyde: 

”2u. 32017 R 1227: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1227 av 20. mars 2017 om vilkåra 

for klassifisering utan prøving av limtrevarer som er omfatta av den harmoniserte standarden 

EN 14080, og fingerskøytt konstruksjonsvirke som er omfatta av den harmoniserte standarden 

EN 15497, med omsyn til brannpåverknaden deira, og om endring av vedtak 2005/610/EF 

(EUT L 177 av 8.7.2017, s. 1). 

2v. 32017 R 1228: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1228 av 20. mars 2017 om vilkåra 

for klassifisering utan prøving av utvendig og innvendig puss som er basert på organiske 

bindemiddel og omfatta av den harmoniserte standarden EN 15824, og utvendig og innvendig 

pussmørtel som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 998-1, med omsyn til brann-

påverknaden deira (EUT L 177 av 8.7.2017, s. 4).” 

2. I nr. 2d (kommisjonsvedtak 2005/610/EF) vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

− 32017 R 1227: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1227 av 20. mars 2017 (EUT  

L 177 av 8.7.2017, s. 1).”  

  

(1) TEU L 177 av 8.7.2017, s. 1. 

(2) TEU L 177 av 8.7.2017, s. 4. 

2019/EØS/80/27 
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Artikkel 2 

Teksta til delegert forordning (EU) 2017/1227 og (EU) 2017/1228 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 236/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/22 av 7. januar 2016 om forebygging og reduksjon av 

etylkarbamatforurensning i brennevin av steinfrukt og brennevin av pressrester av steinfrukt og om 

oppheving av rekommandasjon 2010/133/EU(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Rekommandasjon (EU) 2016/22 opphever kommisjonsrekommandasjon 2010/133/EU(2), som er 

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

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om alkoholsterke drikker. Som nevnt i innledningen til 

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

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

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

Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. Etter nr. 10 (kommisjonsrekommandasjon 2010/133/EU) skal nytt nr. 11 lyde: 

”11. 32016 H 0022: Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/22 av 7. januar 2016 om forebygging 

og reduksjon av etylkarbamatforurensning i brennevin av steinfrukt og brennevin av pressres-

ter av steinfrukt og om oppheving av rekommandasjon 2010/133/EU (EUT L 6 av 9.1.2016,  

s. 8).” 

2. Teksten i nr. 10 (kommisjonsrekommandasjon 2010/133/EU) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til rekommandasjon (EU) 2016/22 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 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 6 av 9.1.2016, s. 8. 

(2) EUT L 52 av 3.3.2010, s. 53. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/28 
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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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 237/2017 

av 15. desember 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/983 av 24. juni 2015 om framgangsmåten for

utstedelse av det europeiske profesjonskortet og anvendelsen av varslingsordningen i henhold til

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) EØS-avtalens vedlegg VII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg VII etter nr. 1a (kommisjonsbeslutning 2007/172/EF) skal nytt nr. 1b lyde: 

”1b. 32015 R 0983: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/983 av 24. juni 2015 om 

framgangsmåten for utstedelse av det europeiske profesjonskortet og anvendelsen av varslingsord-

ningen i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF (EUT L 159 av 25.6.2015, 

s. 27).”

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2015/983 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 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 

5. mai 2017(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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

(1) EUT L 159 av 25.6.2015, s. 27. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) Ennå ikke kunngjort. 

2019/EØS/80/29 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 238/2017 

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

2019/EØS/80/30 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 239/2017 

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

2019/EØS/80/31 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 240/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1438 av 4. august 2017 om endring av vedtak 

2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker 

ultrabredbåndsteknologi(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1483 av 8. august 2017 om endring av vedtak 

2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr, og om oppheving 

av vedtak 2006/804/EF(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1483 opphever med virkning fra 1. januar 2018 kommi-

sjonsvedtak 2006/804/EF(3), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i 

EØS-avtalen med virkning fra 1. januar 2018. 

4) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 5cw (kommisjonsvedtak 2007/131/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 D 1438: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1438 av 4. august 2017 

(EUT L 205 av 8.8.2017, s. 89).” 

2. I nr. 5cz (kommisjonsvedtak 2006/771/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 D 1483: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1483 av 8. august 2017 

(EUT L 214 av 18.8.2017, s. 3).” 

3. Teksten i nr. 5cza (kommisjonsvedtak 2006/804/EF) oppheves med virkning fra 1. januar 2018. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1438 og (EU) 2017/1483 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 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 205 av 8.8.2017, s. 89. 

(2) EUT L 214 av 18.8.2017, s. 3. 

(3) EUT L 329 av 25.11.2006, s. 64. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/32 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 241/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1503 av 25. august 2017 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/68 om felles framgangsmåter og spesifikasjoner som er 

nødvendige for å kunne kople sammen elektroniske registre over sjåførkort(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. 21ba (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/68) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 1503: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1503 av 25. august 2017 

(EUT L 221 av 26.8.2017, s. 10).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1503 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 221 av 26.8.2017, s. 10. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/33 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 242/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1013 av 30. mars 2017 om utarbeiding av 

standardskjemaet for rapportering nevnt i artikkel 17 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1013 opphever kommisjonsvedtak 2009/810/EF(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. 24ea (kommisjonsvedtak 2009/810/EF) lyde: 

”32017 D 1013: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1013 av 30. mars 2017 om 

utarbeiding av standardskjemaet for rapportering nevnt i artikkel 17 i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 561/2006 (EUT L 153 av 16.6.2017, s. 28).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1013 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 153 av 16.6.2017, s. 28. 

(2) EUT L 289 av 5.11.2009, s. 9. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/34 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 243/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1239 av 6. juli 2017 om godkjenning av 

Etiopia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til systemene for 

opplæring og sertifisering av sjøfolk(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. 56jv (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1412) 

skal nytt nr. 56jw lyde: 

”56jw. 32017 D 1239: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1239 av 6. juli 2017 om 

godkjenning av Etiopia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med 

hensyn til systemene for opplæring og sertifisering av sjøfolk (EUT L 177 av 8.7.2017, s. 43).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1239 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 177 av 8.7.2017, s. 43. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/35 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 244/2017 

av 15. desember 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) EF-bulletin 9-1984 om anvendelse av artikkel 92 og 93 i traktaten om opprettelse av Det euro-

peiske økonomiske fellesskap på offentlige myndigheters eierandeler er innlemmet i EFTAs over-

våkingsorgans retningslinjer om offentlige myndigheters eierandeler(1), og henvisning til denne bør

følgelig oppheves i EØS-avtalen.

2) Brev fra Kommisjonen til medlemsstatene SG(89) D/4328 av 5. april 1989 er erstattet med kommi-

sjonskunngjøring om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte i form av

garantier(2), og henvisning til dette bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

3) Brev fra Kommisjonen til medlemsstatene SG(89) D/12772 av 12. oktober 1989 er erstattet med

kommisjonskunngjøring om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte i form av

garantier(3), og henvisning til dette bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

4) Kommisjonens melding til medlemsstatene om Fellesskapets rammebestemmelser for støtte til

tekstilindustrien (SEC(71) 363 Endelig – juli 1971) er erstattet med flersektorielle rammebe-

stemmelser for regionalstøtte til store investeringsprosjekter(4), og henvisning til denne bør følgelig

oppheves i EØS-avtalen.

5) Brev fra Kommisjonen til medlemsstatene SG(77) D/1190 av 4. februar 1977 med vedlegg (Dok.

SEC(77) 317 av 25.1.1977): Undersøkelse av den nåværende situasjon når det gjelder støtte til

tekstil- og konfeksjonsindustrien er erstattet med flersektorielle rammebestemmelser for regional-

støtte til store investeringsprosjekter(5), og henvisning til dette bør følgelig oppheves i EØS-

avtalen.

6) Kommisjonens melding om støtte til EFs industri for produksjon av syntetiske fibre(6) og påfølgen-

de utvidelser er erstattet med rammeregler om støtte til kunstfiberindustrien(7), som er erstattet med

Kommisjonens melding om flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte til store investe-

ringsprosjekter(8), og henvisning til disse bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

7) Fellesskapets rammebestemmelser for statsstøtte til bilindustrien(9) er erstattet med Kommisjonens

melding om flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprosjek-

ter(10), og henvisning til disse bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

(1) EFT L 231 av 3.9.1994, s. 1. 

(2) EFT C 71 av 11.3.2000, s. 14. 

(3) EFT C 71 av 11.3.2000, s. 14. 

(4) EFT C 107 av 7.4.1998, s. 7. 

(5) EFT C 107 av 7.4.1998, s. 7. 

(6) EFT C 173 av 8.7.1989, s. 5. 

(7) EFT C 94 av 30.3.1996, s. 11. 

(8) EFT C 70 av 19.3.2002, s. 8. 

(9) EFT C 123 av 18.5.1989, s. 3. 

(10) EFT C 70 av 19.3.2002, s. 8. 

2019/EØS/80/36 
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8) Fellesskapets rammebestemmelser for statsstøtte til bilindustrien(11) er erstattet med Kommi-

sjonens melding om flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte til store investerings-

prosjekter(12), og henvisning til disse bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

9) Rådsresolusjon av 20. oktober 1971 om alminnelige regionale støtteordninger(13) er erstattet med

retningslinjer for nasjonal regionalstøtte(14), og henvisning til denne bør følgelig oppheves i EØS-

avtalen.

10) Kommisjonens melding om rådsresolusjon av 20. oktober 1971 om alminnelige regionale støtt-

eordninger(15) er erstattet med retningslinjer for nasjonal regionalstøtte(16), og henvisning til denne

bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

11) Kommisjonens melding til Rådet om alminnelige regionale støtteordninger er erstattet med

retningslinjer for nasjonal regionalstøtte(17), og henvisning til denne bør følgelig oppheves i EØS-

avtalen.

12) Kommisjonens melding av 21. desember 1978 om regionale støtteordninger(18) er erstattet med

retningslinjer for nasjonal regionalstøtte(19), og henvisning til denne bør følgelig oppheves i EØS-

avtalen.

13) Kommisjonens melding om fremgangsmåten ved anvendelse av artikkel 92 paragraf 3 bokstav a og

c på regionalstøtte(20) er erstattet med retningslinjer for nasjonal regionalstøtte(21), og henvisning

til denne bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

14) Kommisjonens melding om revisjon av melding av 21. desember 1978(22) er erstattet med retnings-

linjer for nasjonal regionalstøtte(23), og henvisning til denne bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

15) Kommisjonens melding om fremgangsmåten ved anvendelse av artikkel 92 paragraf 3 bokstav c på

regionalstøtte(24) er erstattet med retningslinjer for nasjonal regionalstøtte(25), og henvisning til

denne bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

16) Kommisjonens melding om fremgangsmåten ved anvendelse av artikkel 92 paragraf 3 bokstav a på

regionalstøtte(26) er erstattet med retningslinjer for nasjonal regionalstøtte(27), og henvisning til

denne bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

17) Brev fra Kommisjonen til medlemsstatene S(74) D/30.807 av 7. november 1974 er erstattet med 
retningslinjer for statsstøtte for miljøvern(28), og henvisning til dette bør følgelig oppheves i EØS-

avtalen.

(11) EFT C 81 av 26.3.1991, s. 4. 

(12) EFT C 70 av 19.3.2002, s. 8. 

(13) EFT C 111 av 4.11.1971, s. 1. 

(14) EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9. 

(15) EFT C 111 av 4.11.1971, s. 7. 

(16) EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9. 

(17) EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9. 

(18) EFT C 31 av 3.2.1979, s. 9. 

(19) EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9. 

(20) EFT C 212 av 12.8.1988, s. 2. 

(21) EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9. 

(22) EFT C 10 av 16.1.1990, s. 8. 

(23) EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9. 

(24) EUT C 163 av 4.7.1990, s. 5. 

(25) EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9. 

(26) EFT C 163 av 4.7.1990, s. 6. 

(27) EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9. 

(28) EFT C 72 av 10.3.1994, s. 3. 
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18) Brev fra Kommisjonen til medlemsstatene SG(80) D/8287 av 7. juli 1980 er erstattet med retnings-

linjer for statsstøtte for miljøvern(29), og henvisning til dette bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

19) Kommisjonens melding til medlemsstatene (vedlegg til brev av 7. juli 1980) er erstattet med 
retningslinjer for statsstøtte for miljøvern(30), og henvisning til denne bør følgelig oppheves i EØS-

avtalen.

20) Brev fra Kommisjonen til medlemsstatene SG(87) D/3795 av 29. mars 1987 er erstattet med 
retningslinjer for statsstøtte for miljøvern(31), og henvisning til dette bør følgelig oppheves i EØS-

avtalen.

21) Fellesskapets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og utvikling(32) er revidert ved

fellesskapets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og utvikling(33), og henvisning til

disse bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

22) Brev fra Kommisjonen til medlemsstatene SG(90) D/01620 av 5. februar 1990 er revidert ved

fellesskapets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og utvikling(34), og henvisning til

dette bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

23) Brev fra Kommisjonen til medlemsstatene SG(79) D/10478 av 14. september 1979 er gjengitt i

generelle investeringsstøtteordninger i saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteom-

rådet (’retningslinjer for statsstøtte’)(35), og deretter opphevet ved den 63. endring av retningslinjer

for statsstøtte(36), og henvisning til dette bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

24) Kontroll med støtte til redningsarbeid og omstrukturering (åttende rapport om konkurransepolitikk,

nr. 228) er erstattet med fellesskapets retningslinjer for statsstøtte med hensyn til krisestøtte og

omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter(37), og henvisning til denne bør følgelig

oppheves i EØS-avtalen.

25) Sekstende rapport om konkurransepolitikk, nr. 253 er gjengitt i retningslinjer for statsstøtte(38) som

deretter er erstattet med retningslinjer for sysselsettingsstøtte(39), og henvisning til denne bør

følgelig oppheves i EØS-avtalen.

26) Tyvende rapport om konkurransepolitikk, nr. 280 er gjengitt i retningslinjer for statsstøtte(40) som

deretter er erstattet med retningslinjer for sysselsettingsstøtte(41), og henvisning til denne bør

følgelig oppheves i EØS-avtalen.

27) Rammebestemmelser for bestemte sektorer i stålindustrien som ikke omfattes av traktaten om

opprettelse av De europeiske økonomiske fellesskap(42) er erstattet med Kommisjonens melding

om flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprosjekter(43), og

henvisning til disse bør følgelig oppheves i EØS-avtalen.

28) EØS-avtalens vedlegg XV bør derfor endres –

(29) EFT C 72 av 10.3.1994, s. 3. 

(30) EFT C 72 av 10.3.1994, s. 3. 

(31) EFT C 72 av 10.3.1994, s. 3. 

(32) EFT C 83 av 11.4.1986, s. 2. 

(33) EFT C 45 av 17.2.1996, s. 5. 

(34) EFT C 45 av 17.2.1996, s. 5. 

(35) EFT L 231 av 3.9.1994, s. 1. 

(36) EUT L 73 av 19.3.2009, s. 23. 

(37) EFT C 368 av 23.12.1994, s. 12. 

(38) EFT L 231 av 3.9.1994, s. 1. 

(39) EFT C 334 av 12.12.1995, s. 4. 

(40) EFT L 231 av 3.9.1994, s. 1. 

(41) EFT C 334 av 12.12.1995, s. 4. 

(42) EFT C 320 av 13.12.1988, s. 3. 

(43) EFT C 70 av 19.3.2002, s. 8. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XV gjøres følgende endringer: 

1. Under overskriften ’RETTSAKTER EF-KOMMISJONEN OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

SKAL TA TILBØRLIG HENSYN TIL’ tilføyes følgende fotnote etter teksten ’Ved anvendelse av

avtalens artikkel 61 til 63 og bestemmelsene nevnt i dette vedlegg skal EF-kommisjonen og EFTAs

overvåkningsorgan ta tilbørlig hensyn til prinsipper og regler i følgende rettsakter:’

”I samsvar med nr. II i GENERELT skal tilsvarende rettsakter til de som vedtas av EF-kommisjonen 

etter 31. juli 1991 for å utfylle eller erstatte rettsaktene som ble vedtatt før 31. juli 1991, og som 

opprinnelig ble oppført under denne overskriften, vedtas av EFTAs overvåkingsorgan med sikte på å 

opprettholde like konkurransevilkår, men ikke innlemmes i dette vedlegg.” 

2. Under overskriften ’RETTSAKTER EF-KOMMISJONEN OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

SKAL TA TILBØRLIG HENSYN TIL’ oppheves teksten i nr. 9 (Anvendelse av artikkel 92 og 93 i

traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap på offentlige myndigheters eier-

andeler), 11 (Brev fra Kommisjonen til medlemsstatene SG(89) D/4328), 12 (Brev fra Kommisjonen

til medlemsstatene SG(89) D/12772), 13 (Kommisjonens melding til medlemsstatene om Felles-

skapets rammebestemmelser for støtte til tekstilindustrien), 14 (Brev fra Kommisjonen til medlems-

statene SG(77) D/1190 med vedlegg (Dok. SEC(77) 317 av 25.1.1977), 15 (Kommisjonens melding

om støtte til EFs industri for produksjon av syntetiske fibre), 16 (Fellesskapets rammebestemmelser

for statsstøtte til bilindustrien), 17 (Fellesskapets rammebestemmelser for statsstøtte til bilindustrien),

18 (Rådsresolusjon av 20. oktober 1971 om alminnelige regionale støtteordninger), 19 (Kommi-

sjonens melding om rådsresolusjon av 20. oktober 1971 om alminnelige regionale støtteordninger), 20

(Kommisjonens melding til Rådet om alminnelige regionale støtteordninger), 21 (Kommisjonens

melding av 21. desember 1978 om regionale støtteordninger), 22 (Kommisjonens melding om frem-

gangsmåten ved anvendelse av artikkel 92 paragraf 3 bokstav a og c på regionalstøtte), 23 (Kommi-

sjonens melding om revisjon av melding av 21. desember 1978), 24 (Kommisjonens melding om

fremgangsmåten ved anvendelse av artikkel 92 paragraf 3 bokstav c på regionalstøtte), 25 (Kommi-

sjonens melding om fremgangsmåten ved anvendelse av artikkel 92 paragraf 3 bokstav a på regional-

støtte), 26 (Brev fra Kommisjonen til medlemsstatene S/74/30.807), 27 (Brev fra Kommisjonen til

medlemsstatene SG(80) D/8287), 28 (Kommisjonens melding til medlemsstatene (vedlegg til brev av

7. juli 1980)), 29 (Brev fra Kommisjonen til medlemsstatene SG(87) D/3795), 30 (Fellesskapets

rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og utvikling), 31 (Brev fra Kommisjonen til 

medlemsstatene SG(90) D/01620), 32 (Brev fra Kommisjonen til medlemsstatene SG(79) D/10478), 

33 (Kontroll med støtte til redningsarbeid og omstrukturering), 35 (Sekstende rapport om kon-

kurransepolitikk, nr. 253), 36 (Tyvende rapport om konkurransepolitikk, nr. 280) og 37 (Rammebe-

stemmelser for bestemte sektorer i stålindustrien som ikke omfattes av traktaten om opprettelse av De 

europeiske økonomiske fellesskap). 

3. Teksten i nr. I under overskriften ’GENERELT’ under overskriften ’RETTSAKTER EF-KOMMI-

SJONEN OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA TILBØRLIG HENSYN TIL’

oppheves.

4. Den siste setningen i nr. II under overskriften ’GENERELT’ under overskriften ’RETTSAKTER EF-

KOMMISJONEN OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA TILBØRLIG HENSYN TIL’

skal erstattes med følgende setning:

’Ved anvendelse av avtalens artikkel 61 til 63 og bestemmelsene nevnt i dette vedlegg skal EF-

kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan ta hensyn til prinsipper og regler i disse rettsaktene.’ 
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Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft 16. desember 2017, forutsatt 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN 

nr. 245/2017 

av 15. desember 2017 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

særleg artikkel 98, 

og ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1505 av 28. august 2017 om endring av vedlegg I, II og III til

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i

ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(1) skal takast inn i EØS-avtala.

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 1ea (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32017 R 1505: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1505 av 28. august 2017 (EUT L 222 av 

29.8.2017, s. 1).” 

2. Etter nr. 1eah (kommisjonsavgjerd (EU) 2016/1621) skal nytt nr. 1eai lyde:

”1eai. 32017 R 1505: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1505 av 28. august 2017 om endring av 

vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig 

deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) 

(EUT L 222 av 29.8.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksta til forordning (EU) 2017/1505 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 16. desember 2017, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 

i EØS-avtala er sende inn(). 

(1) TEU L 222 av 29.8.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2019/EØS/80/37 
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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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 246/2017 

av 15. desember 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1442 av 31. juli 2017 om fastsettelse av 

konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for store forbrenningsanlegg, i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX, etter nr. 1fp (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/902), skal 

nytt nr. 1fq lyde: 

”1fq. 32017 D 1442: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1442 av 31. juli 2017 om 

fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for store forbrenningsanlegg, i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU (EUT L 212 av 17.8.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1442 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 212 av 17.8.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/38 



Nr. 80/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.10.2019 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 247/2017 

av 15. desember 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1499 av 2. juni 2017 om endring av vedlegg I og II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 510/2011 for å tilpasse dem til endringer i den påbudte 

prøvingsprosedyren for måling av CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1502 av 2. juni 2017 om endring av vedlegg I og II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å tilpasse dem til endringen i den 

påbudte prøvingsprosedyren for måling av CO2-utslipp fra lette kjøretøyer(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 21ae (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1502: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1502 av 2. juni 2017 (EUT L 221 

av 26.8.2017, s. 4).” 

2. I nr. 21ay (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1499: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1499 av 2. juni 2017 (EUT L 219 

av 25.8.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2017/1499 og (EU) 2017/1502 på islandsk og norsk, som skal kunn-

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av 16. juni 2017(3) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

(1) EUT L 219 av 25.8.2017, s. 1. 

(2) EUT L 221 av 26.8.2017, s. 4. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(3) Ennå ikke kunngjort. 

2019/EØS/80/39 
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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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 248/2017 

av 15. desember 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU av 13. mars 2013 om godkjenning av bruk 

av lysemitterende dioder i visse lysfunksjoner i et M1-kjøretøy som en innovativ teknologi for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU av 27. juni 2013 om godkjenning av 

vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient Generation Alternator som en innovativ teknologi for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/451/EU av 10. september 2013 om godkjenning av 

Daimlers system for innkapsling av motorrommet som en innovativ teknologi for å redusere CO2-

utslipp fra nye personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(3) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/529/EU av 25. oktober 2013 om godkjenning av 

Boschs system for navigasjonsbasert forkondisjonering av batteriets ladetilstand for hybrid-

kjøretøyer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU av 10. mars 2014 om godkjenning av nær-

lysmodulen «E-Light» med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-

utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(5) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/465/EU av 16. juli 2014 om godkjenning av 

DENSOs effektive vekselstrømsgenerator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp 

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

endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU(6) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/806/EU av 18. november 2014 om godkjenning av 

Webastos solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(7) skal innlem-

mes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 70 av 14.3.2013, s. 7. 

(2) EUT L 179 av 29.6.2013, s. 98. 

(3) EUT L 242 av 11.9.2013, s. 12. 

(4) EUT L 284 av 26.10.2013, s. 36. 

(5) EUT L 70 av 11.3.2014, s. 30. 

(6) EUT L 210 av 17.7.2014, s. 17. 

(7) EUT L 332 av 19.11.2014, s. 34. 

2019/EØS/80/40 
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8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/158 av 30. januar 2015 om godkjenning av to 

høyeffektive vekselstrømsgeneratorer fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009(8) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

9) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/206 av 9. februar 2015 om godkjenning av 

Daimler AGs effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ tekno-

logi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 443/2009(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/279 av 19. februar 2015 om godkjenning av 

Asolas solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(10) skal innlem-

mes i EØS-avtalen. 

11) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/295 av 24. februar 2015 om godkjenning av 

den effektive vekselstrømsgeneratoren MELCO GXi som en innovativ teknologi for å redusere 

CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(11) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

12) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1132 av 10. juli 2015 om godkjenning av 

frirullingsfunksjonen fra Porsche AG som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(12) skal innlem-

mes i EØS-avtalen. 

13) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2280 av 7. desember 2015 om godkjenning 

av DENSOs effektive vekselstrømsgenerator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-

utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(13) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

14) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/160 av 5. februar 2016 om godkjenning av 

Toyota Motor Europes effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 443/2009(14) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

15) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/265 av 25. februar 2016 om godkjenning av 

generatoren MELCO motor generator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(15) skal innlem-

mes i EØS-avtalen. 

16) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/362 av 11. mars 2016 om godkjenning av en 

termisk lagringstank («enthalpy storage tank») fra MAHLE Behr GmbH & Co. KG som en in-

novativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009(16) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(8) EUT L 26 av 31.1.2015, s. 31. 

(9) EUT L 33 av 10.2.2015, s. 52. 

(10) EUT L 47 av 20.2.2015, s. 26. 

(11) EUT L 53 av 25.2.2015, s. 11. 

(12) EUT L 184 av 11.7.2015, s. 22. 

(13) EUT L 322 av 8.12.2015, s. 64. 

(14) EUT L 31 av 6.2.2016, s. 70. 

(15) EUT L 50 av 26.2.2016, s. 30. 

(16) EUT L 67 av 12.3.2016, s. 59. 
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17) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 av 14. april 2016 om godkjenning av  

den teknologien som brukes i kjøretøyers effektive utvendige lys, med bruk av lysemitterende 

dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(17) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

18) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 av 14. april 2016 om godkjenning av den 

teknologien som benyttes i 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer som en innovativ teknologi 

for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009(18) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

19) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1721 av 26. september 2016 om godkjenning 

av Toyotas effektive utvendige belysning med bruk av lysemitterende dioder til bruk i ikke-

eksternt oppladbare elektriske hybridkjøretøyer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-

utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(19) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

20) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1926 av 3. november 2016 om godkjenning 

av solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra person-

biler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(20) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

21) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX kapittel III etter nr. 21aec (kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010) skal 

nye nr. 21aed–21aew lyde: 

”21aed. 32013 D 0128: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU av 13. mars 2013 om 

godkjenning av bruk av lysemitterende dioder i visse lysfunksjoner i et M1-kjøretøy som en 

innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 70 av 14.3.2013, s. 7). 

21aee. 32013 D 0341: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU av 27. juni 2013 om 

godkjenning av vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient Generation Alternator som en in-

novativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 179 av 29.6.2013, s. 98). 

21aef. 32013 D 0451: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/451/EU av 10. september 2013 

om godkjenning av Daimlers system for innkapsling av motorrommet som en innovativ tekno-

logi for å redusere CO2-utslipp fra nye personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 242 av 11.9.2013, s. 12). 

21aeg. 32013 D 0529: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/529/EU av 25. oktober 2013 om 

godkjenning av Boschs system for navigasjonsbasert forkondisjonering av batteriets ladetilstand 

for hybridkjøretøyer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler  

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 284 av 

26.10.2013, s. 36).  

  

(17) EUT L 101 av 16.4.2016, s. 17. 

(18) EUT L 101 av 16.4.2016, s. 25. 

(19) EUT L 259 av 27.9.2016, s. 71. 

(20) EUT L 297 av 4.11.2016, s. 18. 
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21aeh. 32014 D 0128: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU av 10. mars 2014 om 

godkjenning av nærlysmodulen «E-Light» med lysemitterende dioder som en innovativ tekno-

logi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 70 av 11.3.2014, s. 30). 

21aei.  32014 D 0465: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/465/EU av 16. juli 2014 om 

godkjenning av DENSOs effektive vekselstrømsgenerator som en innovativ teknologi for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU (EUT  

L 210 av 17.7.2014, s. 17). 

21aej. 32014 D 0806: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/806/EU av 18. november 2014 

om godkjenning av Webastos solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 332 av 19.11.2014, s. 34). 

21aek. 32015 D 0158: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/158 av 30. januar 2015 om 

godkjenning av to høyeffektive vekselstrømsgeneratorer fra Robert Bosch GmbH som in-

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

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 26 av 31.1.2015, s. 31). 

21ael.  32015 D 0206: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/206 av 9. februar 2015 om 

godkjenning av Daimler AGs effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder som en 

innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 33 av 10.2.2015, s. 52). 

21aem.  32015 D 0279: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/279 av 19. februar 2015 

om godkjenning av Asolas solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi for å redusere 

CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 (EUT L 47 av 20.2.2015, s. 26). 

21aen.  32015 D 0295: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/295 av 24. februar 2015 

om godkjenning av den effektive vekselstrømsgeneratoren MELCO GXi som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 53 av 25.2.2015, s. 11). 

21aeo.  32015 D 1132: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1132 av 10. juli 2015 om 

godkjenning av frirullingsfunksjonen fra Porsche AG som en innovativ teknologi for å redusere 

CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 (EUT L 184 av 11.7.2015, s. 22). 

21aep.  32015 D 2280: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2280 av 7. desember 2015 

om godkjenning av DENSOs effektive vekselstrømsgenerator som en innovativ teknologi for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 322 av 8.12.2015, s. 64). 

21aeq. 32016 D 0160: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/160 av 5. februar 2016 om 

godkjenning av Toyota Motor Europes effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende 

dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 31 av 6.2.2016, s. 70). 

21aer.  32016 D 0265: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/265 av 25. februar 2016 

om godkjenning av generatoren MELCO motor generator som en innovativ teknologi for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 50 av 26.2.2016, s. 30). 

21aes.  32016 D 0362: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/362 av 11. mars 2016 om 

godkjenning av en termisk lagringstank («enthalpy storage tank») fra MAHLE Behr GmbH & 

Co. KG som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 67 av 12.3.2016, s. 59).  
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21aet.  32016 D 0587: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 av 14. april 2016 om 

godkjenning av den teknologien som brukes i kjøretøyers effektive utvendige lys, med bruk av 

lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 101 av 16.4.2016, 

s. 17). 

21aeu. 32016 D 0588: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 av 14. april 2016  

om godkjenning av den teknologien som benyttes i 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer 

som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 101 av 16.4.2016, s. 25). 

21aev.  32016 D 1721: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1721 av 26. september 2016 

om godkjenning av Toyotas effektive utvendige belysning med bruk av lysemitterende dioder til 

bruk i ikke-eksternt oppladbare elektriske hybridkjøretøyer som en innovativ teknologi for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 443/2009 (EUT L 259 av 27.9.2016, s. 71). 

21aew. 32016 D 1926: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1926 av 3. november 2016 

om godkjenning av solcelletak til batterilading som en innovativ teknologi for å redusere CO2-

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

(EUT L 297 av 4.11.2016, s. 18).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU, 2013/341/EU, 2013/451/EU, 2013/529/EU, 

2014/128/EU, 2014/465/EU, 2014/806/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/206, (EU) 2015/279, (EU) 

2015/295, (EU) 2015/1132, (EU) 2015/2280, (EU) 2016/160, (EU) 2016/265, (EU) 2016/362, (EU) 

2016/587, (EU) 2016/588, (EU) 2016/1721 og (EU) 2016/1926 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 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 av 16. juni 2017(21) 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(21) Ennå ikke kunngjort. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 249/2017 

av 15. desember 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2016/2067 av 22. november 2016 om endring av forordning (EF)  

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

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

finansiell rapportering (IFRS) nr. 9(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

lyde: 

”– 32016 R 2067: Kommisjonsforordning (EU) 2016/2067 av 22. november 2016 (EUT L 323 av 

29.11.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/2067 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 323 av 29.11.2016, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/41 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 250/2017 

av 15. desember 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1223 av 25. juli 2016 om endring av be-

slutning 2011/30/EU om likeverdigheten av visse tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, 

kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper og om en over-

gangsperiode for visse tredjestatsrevisorers og tredjestatsrevisjonsselskapers revisjonsvirksomhet i 

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

2) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10fd (kommisjonsbeslutning 2011/30/EU) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 D 1223: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1223 av 25. juli 2016 (EUT 

L 201 av 27.7.2016, s. 23).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1223 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 16. desember 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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

  

(1) EUT L 201 av 27.7.2016, s. 23. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/42 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 251/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1353 av 19. mai 2017 om endring av forordning (EF) 

nr. 607/2009 når det gjelder vindruesorter og deres synonymer som kan angis på etikettene(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens protokoll 47 bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 47 tillegg 1 nr. 11 (kommisjonsforordning (EF) nr. 607/2009) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1353: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1353 av 19. mai 2017 (EUT L 190 av 

21.7.2017, s. 5).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2017/1353 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 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 190 av 21.7.2017, s. 5. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2019/EØS/80/43 
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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 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 
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Beslutninger i EØS-komiteen som er trådt i kraft etter at forfatningsrettslige  

krav i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 er oppfylt i 2018 og tilknyttede beslutninger 

Fra mars 2000 har EØS-komiteens beslutninger inneholdt en fotnote som oppgir om beslutningenes 

ikrafttredelsesdato avhenger av at forfatningsrettslige krav er oppfylt av en eller flere avtaleparter. For 

beslutningene oppført nedenfor ble det meddelt slike forfatningsrettslige krav. De berørte avtaleparter har 

nå underrettet de øvrige avtaleparter om at de har fullført sine internrettslige prosedyrer. Beslutningenes 

ikrafttredelsesdato er som angitt i tabellen. I tillegg trer enkelte EØS-komitébeslutninger i kraft først når 

de forfatningsrettslige krav i ovennevnte beslutninger er oppfylt, disse beslutningene er også oppført 

nedenfor. 

Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredel-

sesdato 

106/2015 30.4.2015 EUT L 211 av 4.8.2016, s. 62. 

EØS-tillegget nr. 42 av 4.8.2016, 

s. 59. 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EU 

av 3. april 2014 om periodisk teknisk kontroll av 

motorvogner og deres tilhengere og om oppheving 

av direktiv 2009/40/EF  

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/46/EU 

av 3. april 2014 om endring av rådsdirektiv 

1999/37/EF om registreringsdokumenter for 

kjøretøyer 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/47/EU 

av 3. april 2014 om utekontroll av nyttekjøretøyer 

som trafikkerer Unionen, og om oppheving av 

direktiv 2000/30/EF, rettet ved EUT L 197 av 

4.7.2014, s. 87  

1.9.2018 

122/2016 3.6.2016 EUT L 308 av 23.11.2017, s. 27. 

EØS-tillegget nr. 76 av 

23.11.2017, s. 32. 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 165/2014 av 4. februar 2014 om fartsskrivere 

innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av 

fartsskriver innen veitransport og om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering av visse 

bestemmelser på det sosiale området innen 

veitransport 

1.9.2018 

191/2016 23.9.2016 EUT L 80 av 22.3.2018, s. 34. 

EØS-tillegget nr. 19 av 22.3.2018, 

s. 47. 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/68 av 21. januar 2016 om felles 

framgangsmåter og spesifikasjoner som er 

nødvendige for å kunne kople sammen 

elektroniske registre over sjåførkort  

1.9.2018 

211/2016 28.10.2016 EUT L 89 av 5.4.2018, s. 14. 

EØS-tillegget nr. 22 av 5.4.2018, 

s. 6. 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/799 av 18. mars 2016 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 165/2014 med hensyn til fastsettelse av krav til 

konstruksjon, prøving, installasjon, drift og 

reparasjon av fartsskrivere og deres komponenter, 

rettet ved EUT L 146 av 3.6.2016, s. 31  

1.9.2018 

92/2017 5.5.2017 EUT L 36 av 7.2.2019, s. 41. 

EØS-tillegget nr. 11 av 7.2.2019, 

s. 49. 

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  

Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1902/2006 av 20. desember 2006 om endring 

av forordning 1901/2006 om legemidler til barn 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 469/2009 av 6. mai 2009 om det supplerende 

beskyttelsessertifikatet for legemidler (kodifisert 

utgave) 

1.6.2018 

2019/EØS/80/44 



Nr. 80/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.10.2019 

 

Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredel-

sesdato 

   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 

 

94/2017 5.5.2017 EUT L 36 av 7.2.2019, s. 52. 

EØS-tillegget nr. 11 av 7.2.2019, 

s. 62. 

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”) 

1.1.2019 

104/2017 13.6.2017 EUT L 142 av 7.6.2018, s. 1. 

EØS-tillegget nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 1. 

Kommisjonsforordning (EU) 2015/45 av  

14. januar 2015 om endring av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2007/46/EF og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 med 

hensyn til innovative teknologier for å redusere 

CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer 

1.2.2019 

107/2017 13.6.2017 EUT L 142 av 7.6.2018, s. 6. 

EØS-tillegget nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 6. 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/1032 av 13. juni 2016 om fastsettelse av 

konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker 

(BAT) for industrien for ikke-jernholdig metaller i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2017/75/EU 

1.6.2018 

109/2017 16.6.2017 EUT L 142 av 7.6.2018, s. 41. 

EØS-tillegget nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 9. 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye personbiler som del av 

Fellesskapets integrerte metode for å redusere CO2-

utslipp fra lette kjøretøyer 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 

10. november 2010 om overvåking og 

rapportering av data om registrering av nye 

personbiler i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 63/2011 av  

26. januar 2011 om fastsettelse av nærmere 

bestemmelser om unntak fra målene for spesifikke 

CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om fastsettelse av en 

framgangsmåte for godkjenning og sertifisering av 

innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp 

fra personbiler i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 429/2012 av 22. mai 2012 om endring av 

forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til 

anvendelsen av et felles format for melding om feil 

fra produsenter av personbiler  

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 396/2013 av 30. april 2013 om endring av 

forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til 

visse krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye 

personbiler 

1.2.2019 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredel-

sesdato 

   Kommisjonsforordning (EU) nr. 397/2013 av  

30. april 2013 om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 med hensyn 

til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler  

Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 333/2014 av 11. mars 2014 om endring av 

forordning (EF) nr. 443/2009 for å definere 

metodene for å nå målet om å redusere CO2-utslipp 

fra nye personbiler innen 2020 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/6 av 

31. oktober 2014 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 for å ta hensyn til utviklingen når det 

gjelder massen til nye personbiler som ble 

registrert i 2011, 2012 og 2013 

 

111/2017 16.6.2017 EUT L 142 av 7.6.2018, s. 45. 

EØS-tillegget nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 14. 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av 

utslippsstandarder for nye lette nyttekjøretøyer som 

del av Unionens integrerte metode for å redusere 

CO2-utslipp fra lette kjøretøyer 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 205/2012 av 6. januar 2012 om endring av 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 510/2011 med hensyn til datakilden og 

dataparametrene som skal rapporteres av 

medlemsstatene 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og 

rapportering av data om registrering av nye lette 

nyttekjøretøyer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 510/2011 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 114/2013 av 6. november 2012 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 510/2011 med hensyn til regler for søknaden 

om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp 

for nye lette nyttekjøretøyer 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1047/2013 av 21. august 2013 om endring av 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013 

for å korrigere de gjennomsnittlige spesifikke CO2-

utslippene for 2010 som er angitt for produsenten 

Piaggio 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 253/2014 av 26. februar 2014 om endring av 

forordning (EU) nr. 510/2011 for å definere 

metodene for å nå målet om å redusere CO2-utslipp 

fra nye lette nyttekjøretøyer innen 2020 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 404/2014 av 17. februar 2014 om endring av 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 510/2011 med hensyn til overvåking av 

CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som 

typegodkjennes etappevis 

1.2.2019 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredel-

sesdato 

   Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 410/2014 av 23. april 2014 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med 

hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye lette 

nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 427/2014 av 25. april 2014 om fastsettelse av 

en framgangsmåte for godkjenning og sertifisering 

av innovative teknologier for å redusere CO2-

utslipp fra lette nyttekjøretøyer i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 510/2011 

 

112/2017 13.6.2017 EUT L 142 av 7.6.2018, s. 10. 

EØS-tillegget nr. 37 av 7.6.2018, 

s. 18. 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 482/2014 av 4. mars 2014 om endring av 

delegert forordning (EU) nr. 114/2013 med hensyn 

til de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene 

for 2010 som er angitt for produsenten Great Wall 

Motor Company Limited 

1.2.2019 

129/2017 7.7.2017 EUT L 128 av 16.5.2019, s. 21. 

EØS-tillegget nr. 40 av 16.5.2019, 

s. 22. 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 699/2014 av 24. juni 2014 om utformingen av 

den felles logoen for å identifisere personer som 

tilbyr offentligheten legemidler ved fjernsalg, og 

de tekniske, elektroniske og kryptografiske 

kravene til kontroll av dens ekthet 

1.6.2018 

145/2017 7.7.2017 EUT L 128 av 16.5.2019, s. 46. 

EØS-tillegget nr. 40 av 16.5.2019, 

s. 47 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/548 av 23. mars 2017 om fastsettelse av et 

standardskjema for den skriftlige erklæringen om 

fjerning av eller brudd på en fartsskriverforsegling 

1.9.2018 

204/2017 27.10.2017 EUT L 219 av 22.8.2019, s. 17. 

EØS-tillegget nr. 68 av 22.8.2019, 

s. 19 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/748 

av 14. desember 2016 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 510/2011 for å ta hensyn til utviklingen når det 

gjelder massen til nye lette nyttekjøretøyer som ble 

registrert i 2013, 2014 og 2015 

1.2.2019 

237/2017 15.12.2017 EUT L av 3.10.2019, s. xx. 

EØS-tillegget nr. 80 av 3.10.2019, 

s. 52. 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/983 av 24. juni 2015 om framgangsmåten for 

utstedelse av det europeiske profesjonskortet og 

anvendelsen av varslingsordningen i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF 

1.1.2019 

247/2017 15.12.2017 EUT L av 3.10.2019, s. xx. 

EØS-tillegget nr. 80 av 3.10.2019, 

s. 68. 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1499 

av 2. juni 2017 om endring av vedlegg I og II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

510/2011 for å tilpasse dem til endringer i den 

påbudte prøvingsprosedyren for måling av CO2-

utslipp fra lette nyttekjøretøyer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1502 

av 2. juni 2017 om endring av vedlegg I og II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 for å tilpasse dem til endringen i den 

påbudte prøvingsprosedyren for måling av CO2-

utslipp fra lette kjøretøyer 

1.2.2019 

248/2017 15.12.2017 EUT L av 3.10.2019, s. xx. 

EØS-tillegget nr. 80 av 3.10.2019, 

s. 70. 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/128/EU av 13. mars 2013 om godkjenning 

av bruk av lysemitterende dioder i visse 

lysfunksjoner i et M1-kjøretøy som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler 

i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

1.2.2019 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredel-

sesdato 

   Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/341/EU av 27. juni 2013 om godkjenning av 

vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient 

Generation Alternator som en innovativ teknologi 

for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/451/EU av 10. september 2013 om 

godkjenning av Daimlers system for innkapsling 

av motorrommet som en innovativ teknologi for å 

redusere CO2-utslipp fra nye personbiler i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/529/EU av 25. oktober 2013 om 

godkjenning av Boschs system for 

navigasjonsbasert forkondisjonering av batteriets 

ladetilstand for hybridkjøretøyer som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler 

i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/128/EU av 10. mars 2014 om godkjenning 

av nærlysmodulen «E-Light» med lysemitterende 

dioder som en innovativ teknologi for å redusere 

CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/465/EU av 16. juli 2014 om godkjenning av 

DENSOs effektive vekselstrømsgenerator som en 

innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009, og om endring 

av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/341/EU 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/806/EU av 18. november 2014 om 

godkjenning av Webastos solcelletak til 

batterilading som en innovativ teknologi for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/158 av 30. januar 2015 om godkjenning av 

to høyeffektive vekselstrømsgeneratorer fra Robert 

Bosch GmbH som innovative teknologier for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/206 av 9. februar 2015 om godkjenning av 

Daimler AGs effektive utvendige lys med bruk av 

lysemitterende dioder som en innovativ teknologi 

for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 443/2009 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredel-

sesdato 

   Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/279 av 19. februar 2015 om godkjenning av 

Asolas solcelletak til batterilading som en 

innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/295 av 24. februar 2015 om godkjenning av 

den effektive vekselstrømsgeneratoren MELCO 

GXi som en innovativ teknologi for å redusere 

CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/1132 av 10. juli 2015 om godkjenning av 

frirullingsfunksjonen fra Porsche AG som en 

innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/2280 av 7. desember 2015 om godkjenning 

av DENSOs effektive vekselstrømsgenerator som 

en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp 

fra personbiler i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/160 av 5. februar 2016 om godkjenning av 

Toyota Motor Europes effektive utvendige lys med 

bruk av lysemitterende dioder som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler 

i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/265 av 25. februar 2016 om godkjenning av 

generatoren MELCO motor generator som en 

innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/362 av 11. mars 2016 om godkjenning av en 

termisk lagringstank («enthalpy storage tank») fra 

MAHLE Behr GmbH & Co. KG som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler 

i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/587 av 14. april 2016 om godkjenning av 

den teknologien som brukes i kjøretøyers effektive 

utvendige lys, med bruk av lysemitterende dioder 

som en innovativ teknologi for å redusere CO2-

utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/588 av 14. april 2016 om godkjenning av 

den teknologien som benyttes i 12 volts effektive 

vekselstrømsgeneratorer som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler 

i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredel-

sesdato 

   Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/1721 av 26. september 2016 om 

godkjenning av Toyotas effektive utvendige 

belysning med bruk av lysemitterende dioder til 

bruk i ikke-eksternt oppladbare elektriske 

hybridkjøretøyer som en innovativ teknologi for å 

redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/1926 av 3. november 2016 om godkjenning 

av solcelletak til batterilading som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler 

i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

 

28/2018 9.2.2018 Ennå ikke kunngjort Kommisjonsforordning (EU) 2017/1941 av  

24. oktober 2017 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 66/2010 om EU-miljømerket 

1.8.2018 

48/2018 23.3.2018 Ennå ikke kunngjort Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/1572 av  

15. september 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF 

med hensyn til prinsipper og retningslinjer for god 

framstillingspraksis for legemidler for mennesker 

1.12.2018 

71/2018 23.3.2018 Ennå ikke kunngjort Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2017/785 av 5. mai 2017 om godkjenning av 

effektive 12 V motorgeneratorer til bruk i 

personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor 

som en innovativ teknologi for å redusere CO2-

utslipp fra personbiler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en 

metode for å bestemme korrelasjonsparametrene 

som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den 

påbudte prøvingsprosedyren for lette 

nyttekjøretøyer, og om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en 

metode for å bestemme korrelasjonsparametrene 

som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den 

påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av 

forordning (EU) nr. 1014/2010 

1.2.2019 

73/2018 23.3.2018 Ennå ikke kunngjort Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1231 av 6. juni 2017 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 om 

fastsettelse av en metode for å bestemme 

korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å 

gjenspeile endringen i den påbudte 

prøvingsprosedyren, og om endring av forordning 

(EU) nr. 1014/2010 

1.2.2019 

154/2018 6.7.2018 EUT L 183 av 19.7.2018, s. 23. 

EØS-tillegget nr. 46 av 19.7.2018, 

s. 1. 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske 

personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger samt om oppheving av direktiv 

95/46/EF (generell personvernforordning) 

20.7.2018 
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