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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 123/2018 

av 6. juli 2018 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

særleg artikkel 98, 

og ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/313 av 28. februar 2018 om endring av vedtak 

2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES(1) 

skal takast inn i EØS-avtala. 

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

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

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 39 (kommisjonsvedtak 2009/821/EF), skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32018 D 0313: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/313 av 28. februar 2018 (EUT 

L 60 av 2.3.2018, s. 40).” 

Artikkel 2 

Teksta til gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/313 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 7. juli 2018, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i EØS-

avtala er sende inn().  

  

(1) TEU L 60 av 2.3.2018, s. 40. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2021/EØS/13/01 
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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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 124/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/136 av 25. januar 2018 om utpeking av Den 

europeiske unions referanselaboratorium for munn- og klovsyke og om endring av vedlegg II til 

rådsdirektiv 92/119/EØF med hensyn til Den europeiske unions referanselaboratorium for 

smittsomt blæreutslett hos gris(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/136 opphever med virkning fra 1. januar 2019 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/767/EU(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, og 

som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 1. januar 2019.  

3) 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. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

5) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I del 3.1 nr. 9 (rådsdirektiv 92/119/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 D 0136: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/136 av 25. januar 2018 

(EUT L 24 av 27.1.2018, s. 3).” 

2. I del 3.2, etter nr. 47 (kommisjonsforordning (EU) nr. 415/2013), skal nytt nr. 48 lyde: 

”48. 32018 D 0136: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/136 av 25. januar 2018 

om utpeking av Den europeiske unions referanselaboratorium for munn- og klovsyke og om 

endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/119/EØF med hensyn til Den europeiske unions 

referanselaboratorium for smittsomt blæreutslett hos gris (EUT L 24 av 27.1.2018, s. 3). 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

3. Teksten i nr. 35 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/767/EU) i del 3.2 oppheves med 

virkning fra 1. januar 2019.  

  

(1) EUT L 24 av 27.1.2018, s. 3. 

(2) EUT L 337 av 11.12.2012, s. 54. 

2021/EØS/13/02 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/136 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 125/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/187 av 6. februar 2018 om endring av 

vedlegg II til vedtak 2008/185/EF med hensyn til godkjenning av programmet for bekjempelse og 

utryddelse av pseudorabies i regionen Emilia-Romagna i Italia(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/193 av 7. februar 2018 om godkjenning av 

laboratorier i Brasil og Den russiske føderasjon for utføring av serologiske prøver for kontroll av 

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

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

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

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

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

5) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 84 (kommisjonsvedtak 2008/185/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 D 0187: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/187 av 6. februar 2018 

(EUT L 34 av 8.2.2018, s. 36).” 

2. Etter nr. 104 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/223) skal nytt nr. 105 lyde: 

”105. 32018 D 0193: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/193 av 7. februar 2018 

om godkjenning av laboratorier i Brasil og Den russiske føderasjon med hensyn til utføring av 

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

L 36 av 9.2.2018, s. 18).  

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.”  

  

(1) EUT L 34 av 8.2.2018, s. 36. 

(2) EUT L 36 av 9.2.2018, s. 18. 

2021/EØS/13/03 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/187 og (EU) 2018/193 på norsk, som skal kunngjøres i 

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 126/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2017/894 av 24. mai 2017 om endring av vedlegg III og VII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til genotypebestemmelse av 

sau(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

nr. 999/2001) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0894: Kommisjonsforordning (EU) 2017/894 av 24. mai 2017 (EUT L 138 av 25.5.2017, 

s. 117).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/894 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 138 av 25.5.2017, s. 117. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/04 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 127/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/338 av 7. mars 2018 om godkjenning av et 

preparat av 6-fytase, framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskylling, livkylling, oppfôringssvin, purke, mindre utbredte arter av svin til oppfôring 

eller avl, oppfôringskalkun, avlskalkun, alle andre fuglearter (unntatt eggleggende fjørfe) og avvent 

smågris (innehaver av godkjenningen: BASF SE)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/347 av 5. mars 2018 om godkjenning av 

preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris 

og purke og om endring av forordning (EF) nr. 1847/2003 og (EF) nr. 2036/2005 (innehaver av 

godkjenningen: Danstar Ferment AG, representert ved Lallemand SAS)(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. 1zi (kommisjonsforordning (EF) nr. 1847/2003) og 1zzs (kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2036/2005) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0347: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/347 av 5. mars 2018 

(EUT L 67 av 9.3.2018, s. 21).” 

2. Etter nr. 251 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/250) skal nye nr. 252 og 253 

lyde: 

”252. 32018 R 0338: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/338 av 7. mars 2018 om 

godkjenning av et preparat av 6-fytase, framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskylling, livkylling, oppfôringssvin, purke, mindre 

utbredte arter av svin til oppfôring eller avl, oppfôringskalkun, avlskalkun, alle andre 

fuglearter (unntatt eggleggende fjørfe) og avvent smågris (innehaver av godkjenningen: BASF 

SE) (EUT L 65 av 8.3.2018, s. 17).  

  

(1) EUT L 65 av 8.3.2018, s. 17. 

(2) EUT L 67 av 9.3.2018, s. 21. 

2021/EØS/13/05 
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253. 32018 R 0347: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/347 av 5. mars 2018 om 

godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for smågris og purke og om endring av forordning (EF) nr. 1847/2003 og (EF) 

nr. 2036/2005 (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG, representert ved Lallemand 

SAS) (EUT L 67 av 9.3.2018, s. 21).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/338 og (EU) 2018/347 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 128/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/353 av 9. mars 2018 om retting av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 om tilbaketrekking fra markedet av visse fôrtilsetnings-

stoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF og 82/471/EØF, og om oppheving av 

foreldede bestemmelser om godkjenning av disse tilsetningsstoffene(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Ifølge gjennomføringsforordning (EU) 2018/353 av 9. mars 2018 ble kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1443/2006(2) opphevet ved en feil. Ettersom kommisjonsforordning (EF) nr. 1443/2006 ble 

opphevet ved EØS-komiteens beslutning nr. 194/2017, skal den innlemmes i EØS-avtalen igjen. 

3) Gjennomføringsforordning (EU) 2018/353 av 9. mars 2018 opphever kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1459/2005(3), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

5) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. Etter nr. 1zzx (kommisjonsforordning (EF) nr. 1284/2006) skal nytt nr. 1zzy lyde: 

”1zzy. 32006 R 1443: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1443/2006 av 29. september 2006 om 

permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning for ti år av et koksidio-

statikum i fôrvarer (EUT L 271 av 30.9.2006, s. 235), endret ved: 

– 32009 R 0887: Kommisjonsforordning (EF) nr. 887/2009 av 25. september 2009 

(EUT L 254 av 26.9.2009, s. 68), 

– 32018 R 0353: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/353 av  

9. mars 2018 (EUT L 68 av 12.3.2018, s. 3).”  

  

(1) EUT L 68 av 12.3.2018, s. 3. 

(2) EUT L 271 av 30.9.2006, s. 16. 

(3) EUT L 233 av 9.9.2005, s. 8. 

2021/EØS/13/06 
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2. I nr. 208 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 0353: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/353 av 9. mars 2018 

(EUT L 68 av 12.3.2018, s. 3).” 

3. Teksten i nr. 1zzp (kommisjonsforordning (EF) nr. 1459/2005) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/353 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 129/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2017/2279 av 11. desember 2017 om endring av vedlegg II, IV, VI, 

VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 om omsetning og bruk av 

fôrvarer(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/129 av 25. januar 2018 om godkjenning av 

L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 som tilsetningsstoff i fôrvarer 

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

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/130 av 25. januar 2018 om godkjenning av et 

preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 

49755) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Berg and 

Schmidt GmbH Co. KG)(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/183 av 7. februar 2018 om avslag på 

godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff som tilhører funksjonsgruppene konserve-

ringsmidler og hygieneforbedrende midler(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

6) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 48 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 2279: Kommisjonsforordning (EU) 2017/2279 av 11. desember 2017 (EUT L 328 av 

12.12.2017, s. 3).” 

2. Etter nr. 253 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/347) skal nye nr. 254–256 lyde: 

”254. 32018 R 0129: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/129 av 25. januar 2018 

om godkjenning av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 22 av 26.1.2018, s. 21).  

  

(1) EUT L 328 av 12.12.2017, s. 3. 

(2) EUT L 22 av 26.1.2018, s. 21. 

(3) EUT L 22 av 26.1.2018, s. 25. 

(4) EUT L 34 av 8.2.2018, s. 6. 

2021/EØS/13/07 
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255. 32018 R 0130: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/130 av 25. januar 2018 

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

Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin 

(innehaver av godkjenningen: Berg and Schmidt GmbH Co. KG) (EUT L 22 av 26.1.2018, 

s. 25). 

256. 32018 R 0183: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/183 av 7. februar 2018 

om avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff som tilhører funksjons-

gruppene konserveringsmidler og hygieneforbedrende midler (EUT L 34 av 8.2.2018, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/2279 og gjennomføringsforordning (EU) 2018/129, (EU) 2018/130 og 

(EU) 2018/183 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 130/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/327 av 5. mars 2018 om godkjenning av et 

preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI 

SD135) som tilsetningsstoff i fôrvarer for karpe (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/328 av 5. mars 2018 om godkjenning av 

preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskylling og 

livkylling (innehaver av godkjenningen: Adisseo France SAS)(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/346 av 5. mars 2018 om godkjenning av et 

preparat av Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

5) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II, etter nr. 256 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/183), skal nye nr. 257–259 lyde: 

”257. 32018 R 0327: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/327 av 5. mars 2018 om 

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

citrinoviride Bisset (IMI SD135) som tilsetningsstoff i fôrvarer for karpe (innehaver av 

godkjenningen: Huvepharma NV) (EUT L 63 av 6.3.2018, s. 7). 

258. 32018 R 0328: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/328 av 5. mars 2018 om 

godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskylling og livkylling (innehaver av godkjenningen: Adisseo France SAS) (EUT L 63 av 

6.3.2018, s. 10). 

259. 32018 R 0346: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/346 av 5. mars 2018 om 

godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 67 av 9.3.2018, s. 18).”  

  

(1) EUT L 63 av 6.3.2018, s. 7. 

(2) EUT L 63 av 6.3.2018, s. 10. 

(3) EUT L 67 av 9.3.2018, s. 18. 

2021/EØS/13/08 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/327, (EU) 2018/328 og (EU) 2018/346 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 131/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/221 av 15. februar 2018 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Den europeiske unions 

referanselaboratorium for overførbar spongiform encefalopati(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/222 av 15. februar 2018 om endring av vedlegg VII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Den europeiske unions 

referanselaboratorium for overvåking av virusforurensning og bakteriologisk forurensning av 

muslinger(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold, fôrvarer og næringsmidler. Som 

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

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

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

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

Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I gjøres følgende endringer: 

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

nr. 31j (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32018 R 0221: Kommisjonsforordning (EU) 2018/221 av 15. februar 2018 (EUT L 43 av 

16.2.2018, s. 6), 

– 32018 R 0222: Kommisjonsforordning (EU) 2018/222 av 15. februar 2018 (EUT L 43 av 

16.2.2018, s. 8).” 

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

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0221: Kommisjonsforordning (EU) 2018/221 av 15. februar 2018 (EUT L 43 av 

16.2.2018, s. 6).” 

Artikkel 2 

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

nr. 882/2004) skal nye strekpunkter lyde:  

  

(1) EUT L 43 av 16.2.2018, s. 6. 

(2) EUT L 43 av 16.2.2018, s. 8. 

2021/EØS/13/09 
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”– 32018 R 0221: Kommisjonsforordning (EU) 2018/221 av 15. februar 2018 (EUT L 43 av 

16.2.2018, s. 6), 

– 32018 R 0222: Kommisjonsforordning (EU) 2018/222 av 15. februar 2018 (EUT L 43 av 

16.2.2018, s. 8).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2018/221 og (EU) 2018/222 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 132/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/70 av 16. januar 2018 om endring av vedlegg II, III og IV til 

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

ametoktradin, klorpyrifosmetyl, cyprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol, proheksadion 

og natriumklorid i eller på visse produkter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/73 av 16. januar 2018 om endring av vedlegg II og III til 

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

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

3) Kommisjonsforordning (EU) 2018/78 av 16. januar 2018 om endring av vedlegg II og III til 

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

2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron 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 

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

5) EØS-avtalens vedlegg I 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: 

”– 32018 R 0070: Kommisjonsforordning (EU) 2018/70 av 16. januar 2018 (EUT L 12 av 17.1.2018, 

s. 24), 

– 32018 R 0073: Kommisjonsforordning (EU) 2018/73 av 16. januar 2018 (EUT L 13 av 18.1.2018, 

s. 8), 

– 32018 R 0078: Kommisjonsforordning (EU) 2018/78 av 16. januar 2018 (EUT L 14 av 19.1.2018, 

s. 6).” 

Artikkel 2 

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

skal nye strekpunkter lyde:  

  

(1) EUT L 12 av 17.1.2018, s. 24. 

(2) EUT L 13 av 18.1.2018, s. 8. 

(3) EUT L 14 av 19.1.2018, s. 6. 

2021/EØS/13/10 
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”– 32018 R 0070: Kommisjonsforordning (EU) 2018/70 av 16. januar 2018 (EUT L 12 av 17.1.2018, 

s. 24), 

– 32018 R 0073: Kommisjonsforordning (EU) 2018/73 av 16. januar 2018 (EUT L 13 av 18.1.2018, 

s. 8), 

– 32018 R 0078: Kommisjonsforordning (EU) 2018/78 av 16. januar 2018 (EUT L 14 av 19.1.2018, 

s. 6).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2018/70, (EU) 2018/73 og (EU) 2018/78 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 133/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/62 av 17. januar 2018 om erstatning av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

bestemmelser om fôrvarer og næringsmidler ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge 

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0062: Kommisjonsforordning (EU) 2018/62 av 17. januar 2018 (EUT L 18 av 23.1.2018, 

s. 1).” 

Artikkel 2 

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

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0062: Kommisjonsforordning (EU) 2018/62 av 17. januar 2018 (EUT L 18 av 23.1.2018, 

s. 1).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2018/62 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 7. juli 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 18 av 23.1.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/11 
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Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 134/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/295 av 15. desember 2017 om endring av delegert 

forordning (EU) nr. 44/2014 med hensyn til kjøretøyets oppbygning og allmenne krav, og delegert 

forordning (EU) nr. 134/2014 med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse med 

henblikk på godkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(1) skal innlemmes 

i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel I nr. 46b (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 44/2014) og 46d 

(delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 134/2014) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0295: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/295 av 15. desember 2017 (EUT L 56 

av 28.2.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/295 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 56 av 28.2.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/12 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 135/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/290 av 26. februar 2018 om endring av forordning (EF) 

nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for glysidylfettsyreestere i vegetabilske oljer og 

fettstoffer, morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til spesielle medisinske 

formål beregnet på spedbarn og småbarn(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0290: Kommisjonsforordning (EU) 2018/290 av 26. februar 2018 (EUT L 55 av 

27.2.2018, s. 27).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/290 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 55 av 27.2.2018, s. 27. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/13 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 136/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/213 av 12. februar 2018 om bruk av bisfenol A i lakk og belegg 

beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om endring av forordning (EU) nr. 10/2011 

med hensyn til bruk av stoffet i plastmaterialer som kommer i kontakt med næringsmidler(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 55 (kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0213: Kommisjonsforordning (EU) 2018/213 av 12. februar 2018 (EUT L 41 av 

14.2.2018, s. 6).” 

2. Etter nr. 129 (kommisjonsforordning (EU) 2017/660) skal nytt nr. 130 lyde: 

”130. 32018 R 0213: Kommisjonsforordning (EU) 2018/213 av 12. februar 2018 om bruk av 

bisfenol A i lakk og belegg beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler og om endring 

av forordning (EU) nr. 10/2011 med hensyn til bruk av stoffet i plastmaterialer som kommer i 

kontakt med næringsmidler (EUT L 41 av 14.2.2018, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/213 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 7. juli 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 41 av 14.2.2018, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/14 
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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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 137/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/561 av 29. januar 2018 om endring av delegert 

forordning (EU) 2016/127 med hensyn til proteinkrav for tilskuddsblandinger(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 77b (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 0561: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/561 av 29. januar 2018 (EUT L 94 av 

12.4.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/561 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 94 av 12.4.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/15 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 138/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2017/2469 av 20. desember 2017 om fastsettelse 

av administrative og vitenskapelige krav til søknader nevnt i artikkel 10 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 om opprettelse 

av EU-listen over nye næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2283 om nye næringsmidler(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII, etter nr. 124 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2283), skal nye nr. 124a og 124b lyde: 

”124a. 32017 R 2469: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2469 av 20. desember 2017 

om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav til søknader nevnt i artikkel 10 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 

30.12.2017, s. 64). 

124b. 32017 R 2470: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 av 20. desember 2017 

om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2469 og (EU) 2017/2470 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 7. juli 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 351 av 30.12.2017, s. 64. 

(2) EUT L 351 av 30.12.2017, s. 72. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/16 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 139/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2017/2468 av 20. desember 2017 om fastsettelse 

av administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII, etter nr. 124b (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470), skal nytt nr. 124c lyde: 

”124c. 32017 R 2468: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468 av 20. desember 2017 

om fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra 

tredjestater i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye 

næringsmidler (EUT L 351 av 30.12.2017, s. 55).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 351 av 30.12.2017, s. 55. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/17 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 140/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/460 av 20. mars 2018 om tillatelse til å 

bringe florotanniner fra Ecklonia cava i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/2470(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/461 av 20. mars 2018 om tillatelse til en 

utvidelse av bruksområdet for taksifolinrik ekstrakt som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/2470(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/462 av 20. mars 2018 om tillatelse til en 

utvidelse av bruksområdet for L-ergotionein som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/2470(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/469 av 21. mars 2018 om tillatelse til å 

bringe en ekstrakt fra røttene til tre urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. 

og Angelica gigas Nakai) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/2470(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

6) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 124b (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 0460: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/460 av 20. mars 2018 

(EUT L 78 av 21.3.2018, s. 2),  

  

(1) EUT L 78 av 21.3.2018, s. 2. 

(2) EUT L 78 av 21.3.2018, s. 7. 

(3) EUT L 78 av 21.3.2018, s. 11. 

(4) EUT L 79 av 22.3.2018, s. 11. 

2021/EØS/13/18 
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– 32018 R 0461: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/461 av 20. mars 2018 

(EUT L 78 av 21.3.2018, s. 7), 

– 32018 R 0462: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/462 av 20. mars 2018 

(EUT L 78 av 21.3.2018, s. 11), 

– 32018 R 0469: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/469 av 21. mars 2018 

(EUT L 79 av 21.3.2018, s. 11).” 

2. Etter nr. 130 (kommisjonsforordning (EU) 2018/213) skal nye nr. 131–134 lyde: 

”131. 32018 R 0460: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/460 av 20. mars 2018 

om tillatelse til å bringe florotanniner fra Ecklonia cava i omsetning som et nytt 

næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 78 av 

21.3.2018, s. 2). 

132. 32018 R 0461: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/461 av 20. mars 2018 

om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for taksifolinrik ekstrakt som et nytt 

næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 78 av 

21.3.2018, s. 7). 

133. 32018 R 0462: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/462 av 20. mars 2018 

om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for L-ergotionein som et nytt næringsmiddel i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 78 av 21.3.2018, s. 11). 

134. 32018 R 0469: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/469 av 21. mars 2018 

om tillatelse til å bringe en ekstrakt fra røttene til tre urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, 

Phlomis umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai) i omsetning som et nytt næringsmiddel i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 79 av 21.3.2018, s. 11).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/460, (EU) 2018/461, (EU) 2018/462 og (EU) 2018/469 

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 7. juli 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 138/2018 av 6. juli 2018 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 141/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/471 av 21. mars 2018 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 2018(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: 

”– 32018 R 0471: Kommisjonsforordning (EU) 2018/471 av 21. mars 2018 (EUT L 79 av 22.3.2018, 

s. 19).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/471 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1)  EUT L 79 av 22.3.2018, s. 19. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/19 



25.2.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/33 

 2
5

.2
.2

0
2
1

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 1

3
/3

3
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 142/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/588 av 18. april 2018 om endring av vedlegg XVII til 

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

kjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til 1-metyl-2-pyrrolidon(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/589 av 18. april 2018 om endring av vedlegg XVII til 

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

kjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til metanol(2), rettet ved 

EUT L 102 av 23.4.2018, s. 99, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

nr. 1907/2006) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32018 R 0588: Kommisjonsforordning (EU) 2018/588 av 18. april 2018 (EUT L 99 av 19.4.2018, 

s. 3), 

– 32018 R 0589: Kommisjonsforordning (EU) 2018/589 av 18. april 2018 (EUT L 99 av 19.4.2018, 

s. 7), rettet ved EUT L 102 av 23.4.2018, s. 99.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/588 og (EU) 2018/589, rettet ved EUT L 102 av 23.4.2018, s. 99, 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 7. juli 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 99 av 19.4.2018, s. 3. 

(2) EUT L 99 av 19.4.2018, s. 7. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/20 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 143/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/675 av 2. mai 2018 om endring av tilleggene til vedlegg XVII 

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

kjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til 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: 

”– 32018 R 0675: Kommisjonsforordning (EU) 2018/675 av 2. mai 2018 (EUT L 114 av 4.5.2018, 

s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/675 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 114 av 4.5.2018, s. 4. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/21 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 144/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/84 av 19. januar 2018 om endring av 

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

for de aktive stoffene klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klotianidin, kobberforbindelser, dimoksys-

trobin, mankozeb, mekoprop-p, metiram, oksamyl, petoksamid, propikonazol, propineb, 

propyzamid, pyraklostrobin og zoksamid(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/112 av 24. januar 2018 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko laminarin 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) 2018/113 av 24. januar 2018 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid 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(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/155 av 31. januar 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 om utpeking av medlemsstater som i forbindelse med 

framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/184 av 7. februar 2018 om endring av 

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

for de aktive stoffene FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i pulverform) 

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

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/185 av 7. februar 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det 

aktive stoffet penflufen(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

  

(1) EUT L 16 av 20.1.2018, s. 8. 

(2) EUT L 20 av 25.1.2018, s. 3. 

(3) EUT L 20 av 25.1.2018, s. 7. 

(4) EUT L 29 av 1.2.2018, s. 8. 

(5) EUT L 34 av 8.2.2018, s. 10. 

(6) EUT L 34 av 8.2.2018, s. 13. 

2021/EØS/13/22 
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1. I nr. 13a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32018 R 0084: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84 av 19. januar 2018 

(EUT L 16 av 20.1.2018, s. 8), 

– 32018 R 0112: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/112 av 24. januar 2018 

(EUT L 20 av 25.1.2018, s. 3), 

– 32018 R 0113: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/113 av 24. januar 2018 

(EUT L 20 av 25.1.2018, s. 7), 

– 32018 R 0184: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/184 av 7. februar 2018 

(EUT L 34 av 8.2.2018, s. 10), 

– 32018 R 0185: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/185 av 7. februar 2018 

(EUT L 34 av 8.2.2018, s. 13).” 

2. I nr. 13zzze (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0155: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/155 av 31. januar 2018 

(EUT L 29 av 1.2.2018, s. 8).” 

3. Etter nr. 13zzzzzzzzl (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2324) skal nye 

nr. 13zzzzzzzzm og 13zzzzzzzzn lyde: 

”13zzzzzzzzm. 32018 R 0112: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/112 av  

24. januar 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko 

laminarin 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 20 av 25.1.2018, s. 3). 

13zzzzzzzzn. 32018 R 0113: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/113 av  

24. januar 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i samsvar 

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

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 20 av 25.1.2018, s. 7).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/84, (EU) 2018/112, (EU) 2018/113, (EU) 2018/155, 

(EU) 2018/184 og (EU) 2018/185 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 145/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2017/1354 av 20. juli 2017 om angivelse av 

hvordan opplysningene fastsatt i artikkel 10 nr. 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU 

skal framlegges(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 XVIII, etter nr. 4zzr (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU), 

skal nytt nr. 4zzs lyde: 

”4zzs. 32017 R 1354: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1354 av 20. juli 2017 om 

angivelse av hvordan opplysningene fastsatt i artikkel 10 nr. 10 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/53/EU skal framlegges (EUT L 190 av 21.7.2017, s. 7). 

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

I vedlegg II tilføyes følgende til forkortelsene: 

’Island (IS) 

Liechtenstein (LI) 

Norge (NO)’.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1354 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 7. juli 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 190 av 21.7.2017, s. 7. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/23 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 146/2018 

av 6. juli 2018 

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) Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/2054 av 8. november 2017 om endring av europaparlaments- og 

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

avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

strekpunkt lyde: 

”– 32017 L 2054: Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/2054 av 8. november 2017 (EUT L 311 av 

25.11.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2017/2054 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 311 av 25.11.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/24 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 147/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/414 av 9. januar 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU med hensyn til angivelse av bestemte typer 

skipsutstyr som med fordel kan merkes elektronisk(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 XXXII, etter nr. 3 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/773), skal nytt nr. 4 lyde: 

”4. 32018 R 0414: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/414 av 9. januar 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU med hensyn til angivelse av bestemte typer 

skipsutstyr som med fordel kan merkes elektronisk (EUT L 75 av 19.3.2018, s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/414 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 75 av 19.3.2018, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/25 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 148/2018 

av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  

prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi) 

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) nr. 813/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av 

anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II og IV bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel IV, etter nr. 6q (kommisjonsforordning (EU) 2016/2281), skal nytt 

nr. 6r lyde: 

”6r. 32013 R 0813: Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av 

anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming (EUT L 239 av 6.9.2013, 

s. 136).” 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg IV, etter nr. 26r (kommisjonsforordning (EU) 2016/2281), skal nytt nr. 26s lyde: 

”26s. 32013 R 0813: Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av 

anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming (EUT L 239 av 6.9.2013, 

s. 136).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) nr. 813/2013 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 7. juli 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 239 av 6.9.2013, s. 136. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/26 
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Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 149/2018 

av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2356 av 15. desember 2017 om anerkjennelse 

av Australias rapport om typiske klimagassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer i henhold til 

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

2) EØS-avtalens vedlegg IV bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IV, etter nr. 41 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF), skal nytt nr. 41a 

lyde: 

”41a. 32017 D 2356: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2356 av 15. desember 2017 

om anerkjennelse av Australias rapport om typiske klimagassutslipp fra dyrking av landbruks-

råvarer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF (EUT L 336 av 16.12.2017, 

s. 55). 

Beslutningen får ikke anvendelse for Liechtenstein.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2356 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 336 av 16.12.2017, s. 55. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/27 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 150/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2017/2077 av 10. november 2017 om endring av 

vedtak 2005/50/EF om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset 

bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5cr (kommisjonsvedtak 2005/50/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 D 2077: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2077 av 10. november 2017 

(EUT L 295 av 14.11.2017, s. 75).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2077 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 295 av 14.11.2017, s. 75. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/28 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 151/2018 

av 6. juli 2018 

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 gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311 av 13. desember 2017 om fastsettelse 

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

av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311 opphever Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2016/2292(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal 

oppheves i EØS-avtalen.  

3) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI skal teksten i nr. 5cub (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/2292) lyde: 

”32017 R 2311: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311 av 13. desember 2017 om 

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

oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 (EUT L 331 av 14.12.2017, s. 39).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 331 av 14.12.2017, s. 39. 

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

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/29 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 152/2018 

av 6. juli 2018 

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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/61/EU av 15. mai 2014 om tiltak for å redusere 

kostnadene til utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI, etter nr. 5czm (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/687), 

skal nytt nr. 5czn lyde: 

”5czn. 32014 L 0061: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/61/EU av 15. mai 2014 om tiltak for å 

redusere kostnadene til utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (EUT  

L 155 av 23.5.2014, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv 2014/61/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 155 av 23.5.2014, s. 1. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/30 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 153/2018 

av 6. juli 2018 

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) Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2017/899 av 17. mai 2017 om bruk av frekvensbåndet 

470–790 MHz i Unionen(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI, etter nr. 5czn (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/61/EF), skal nytt 

nr. 5czo lyde: 

”5czo. 32017 D 0899: Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2017/899 av 17. mai 2017 om bruk av 

frekvensbåndet 470–790 MHz i Unionen (EUT L 138 av 25.5.2017, s. 131).” 

Artikkel 2 

Teksten til beslutning (EU) 2017/899 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 138 av 25.5.2017, s. 131. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/31 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 154/2018 

av 6. juli 2018 

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

informasjonssamfunnstjenester) og protokoll 37 om listen omhandlet i artikkel 101 

EØS-komiteens beslutning nr. 154/2018 av 6. juli 2018 ble publisert i EØS-tillegget nr. 46 av 19.7.2018, 

s.1, og EUT L183, 19.7.2018, s. 23. 

2021/EØS/13/32 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 155/2018 

av 6. juli 2018 

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) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 av 14. september 2016 om fastsettelse av 

tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier, om endring av direktiv 2009/100/EF og om 

oppheving av direktiv 2006/87/EF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2016/1629 opphever, med virkning fra 7. oktober 2018, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/87/EF(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i 

EØS-avtalen med virkning fra 7. oktober 2018.  

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer:  

1. Etter nr. 47aa (kommisjonsdirektiv 2013/49/EU) skal nytt nr. 47b lyde:  

”47b. 32016 L 1629: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 av 14. september 2016 om 

fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier, om endring av direktiv 

2009/100/EF og om oppheving av direktiv 2006/87/EF (EUT L 252 av 16.9.2016, s. 118).” 

2. I nr. 48 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/100/EF) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32016 L 1629: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 av 14. september 2016 

(EUT L 252 av 16.9.2016, s. 118).” 

3. Teksten i nr. 47a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF) oppheves med virkning fra  

7. oktober 2018. 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2016/1629 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 7. juli 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 252 av 16.9.2016, s. 118. 

(2) EUT L 389 av 30.12.2006, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/33 
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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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 156/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/501 av 22. mars 2018 om anerkjennelse av 

Sultanatet Oman 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. 56jw (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1239), 

skal nytt nr. 56jx lyde: 

”56jx.  32018 D 0501: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/501 av 22. mars 2018 om 

anerkjennelse av Sultanatet Oman i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF 

med hensyn til systemene for opplæring og sertifisering av sjøfolk (EUT L 82 av 26.3.2018, 

s. 15).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/501 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 82 av 26.3.2018, s. 15. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/34 



Nr. 13/54 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.2.2021 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 157/2018 

av 6. juli 2018 

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) 2018/55 av 9. januar 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til å tilføye Republikken Singapore til de 

tredjestater som er anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de 

felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66he (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0055: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/55 av 9. januar 2018 (EUT  

L 10 av 13.1.2018, s. 5).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/55 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 10 av 13.1.2018, s. 5. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/35 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 158/2018 

av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett) 

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) 2017/1128 av 14. juni 2017 om grensekryssende 

portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked(1), rettet ved EUT L 198 av 

28.7.2017, s. 42, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XVII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XVII, etter nr. 11 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU), skal nytt 

nr. 12 lyde: 

”12. 32017 R 1128: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1128 av 14. juni 2017 om 

grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked (EUT L 168 av 

30.6.2017, s. 1), rettet ved EUT L 198 av 28.7.2017, s. 42. 

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

a) I artikkel 2 nr. 5 skal ordene ’artikkel 56 og 57 i TEUV’ forstås som ’artikkel 36 og 37 i EØS-

avtalen’. 

b) I artikkel 9 nr. 2 skal ordene ’2. juni 2018’ forstås som ’to måneder og en dag etter ikraft-

tredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 av 6. juli 2018’.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/1128, rettet ved EUT L 198 av 28.7.2017, s. 42, 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 7. juli 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 168 av 30.6.2017, s. 1. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/36 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 



25.2.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/57 

 2
5

.2
.2

0
2
1
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 1

3
/5

7
 

AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 159/2018 

av 6. juli 2018 

om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtala (Helse og tryggleik på arbeidsplassen,  

arbeidsrett og lik handsaming av kvinner og menn) 

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) Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/164 av 31. januar 2017 om fastsetjing av ei fjerde liste over 

rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i medhald av rådsdirektiv 98/24/EF, og om 

endring av kommisjonsdirektiv 91/322/EØF, 2000/39/EF og 2009/161/EU(1) skal takast inn i EØS-

avtala. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

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

1.  I nr. 3a (kommisjonsdirektiv 91/322/EØF) og 16j (kommisjonsdirektiv 2000/39/EF) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32017 L 0164: Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/164 av 31. januar 2017 (EUT L 27 av 

1.2.2017, s. 115).” 

2. I nr. 16jf (kommisjonsdirektiv 2009/161/EU) vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

– 32017 L 0164: Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/164 av 31. januar 2017 (EUT L 27 av 

1.2.2017, s. 115).” 

3.  Etter nr. 16jg (rådsdirektiv 2010/32/EU) skal nytt nr. 16jh lyde: 

”16jh.  32017 L 0164: Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/164 av 31. januar 2017 om fastsetjing av ei 

fjerde liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i medhald av rådsdirektiv 

98/24/EF, og om endring av kommisjonsdirektiv 91/322/EØF, 2000/39/EF og 2009/161/EU 

(EUT L 27 av 1.2.2017, s. 115).” 

Artikkel 2 

Teksta til direktiv (EU) 2017/164 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 7. juli 2018, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i EØS-

avtala er sende inn().  

  

(1) TEU L 27 av 1.2.2017, s. 115. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2021/EØS/13/37 
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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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 160/2018 

av 6. juli 2018 

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) Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2076 av 7. november 2017 om endring av vedtak 2009/607/EF 

med hensyn til gyldighetstiden for miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til harde 

dekker(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX nr. 2k (kommisjonsvedtak 2009/607/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 D 2076: Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2076 av 7. november 2017 (EUT L 295 av 

14.11.2017, s. 74).” 

Artikkel 2 

Teksten til beslutning (EU) 2017/2076 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 295 av 14.11.2017, s. 74. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/38 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 161/2018 

av 6. juli 2018 

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) Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/666 av 27. april 2018 om endring av avgjerd 2014/312/EU med 

omsyn til det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til måling og lakk til 

innandørs og utandørs bruk skal gjelde for(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg XX nr. 2v (kommisjonsavgjerd 2014/312/EU) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 D 0666: Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/666 av 27. april 2018 (EUT L 111 av 2.5.2018,  

s. 2).” 

Artikkel 2 

Teksta til avgjerd (EU) 2018/666 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) TEU L 111 av 2.5.2018, s. 2.  

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2021/EØS/13/39 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 162/2018 

av 6. juli 2018 

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) Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1525 av 4. september 2017 om endring av beslutning 

2014/256/EU for å forlenge gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til 

produkter av konvertert papir(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX nr. 2zl (kommisjonsbeslutning 2014/256/EU) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 D 1525: Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1525 av 4. september 2017 (EUT L 230 av 

6.9.2017, s. 28).” 

Artikkel 2 

Teksten til beslutning (EU) 2017/1525 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 230 av 6.9.2017, s. 28. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/40 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 163/2018  

av 6. juli 2018 

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) Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/680 av 2. mai 2018 om fastsetjing av kriterium for tildeling av EU-

miljømerket til innandørs reingjeringstenester(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg XX, etter nr. 2zo (kommisjonsbeslutning 2014/763/EU), skal nytt nr. 2zp lyde: 

”2zp. 32018 D 0680: Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/680 av 2. mai 2018 om fastsetjing av kriterium for 

tildeling av EU-miljømerket til innandørs reingjeringstenester (EUT L 114 av 4.5.2018, s. 22).” 

Artikkel 2 

Teksta til avgjerd (EU) 2018/680 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) TEU L 114 av 4.5.2018, s. 22. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2021/EØS/13/41 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 164/2018 

av 6. juli 2018 

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) Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/229 av 12. februar 2018 om fastsettelse av verdiene for 

klassifiseringene i medlemsstatenes overvåkingssystemer som et resultat av interkalibreringen, i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2013/480/EU(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Beslutning (EU) 2018/229 opphever kommisjonsbeslutning 2013/480/EU(2), som er innlemmet i 

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

3) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX skal teksten i nr. 13cab (kommisjonsbeslutning 2013/480/EU) lyde: 

”32018 D 0229: Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/229 av 12. februar 2018 om fastsettelse av verdiene 

for klassifiseringene i medlemsstatenes overvåkingssystemer som et resultat av interkalibreringen, i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, og om oppheving av kommisjonsbeslutning 

2013/480/EU (EUT L 47 av 20.2.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til beslutning (EU) 2018/229 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 47 av 20.2.2018, s. 1. 

(2) EUT L 266 av 8.10.2013, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/42 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 165/2018 

av 6. juli 2018 

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) Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6. oktober 2015 om opprettelse og bruk 

av en markedsstabilitetsreserve for unionsordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser 

og om endring av direktiv 2003/87/EF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 21al (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32015 D 1814: Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6. oktober 2015 

(EUT L 264 av 9.10.2015, s. 1).” 

2. Etter nr. 21ali (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/775) skal nytt nr. 21alj lyde: 

”21alj. 32015 D 1814: Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6. oktober 2015 om 

opprettelse og bruk av en markedsstabilitetsreserve for unionsordningen for handel med 

utslippskvoter for klimagasser og om endring av direktiv 2003/87/EF (EUT L 264 av 

9.10.2015, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til beslutning (EU) 2015/1814 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 7. juli 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 264 av 9.10.2015, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/43 
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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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 166/2018 

av 6. juli 2018 

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) Kommisjonsforordning (EU) 2018/336 av 8. mars 2018 om endring av forordning (EF) 

nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en 

luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltnings-

medlemsstat for hver luftfartøyoperatør(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

”– 32018 R 0336: Kommisjonsforordning (EU) 2018/336 av 8. mars 2018 (EUT L 70 av 13.3.2018, 

s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/336 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 70 av 13.3.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/44 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 167/2018 

av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1851 av 14. juni 2016 om vedtakelse av programmet 

med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2019 til 2021 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i 

rådsforordning (EF) nr. 577/98(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI gjøres følgende endringer: 

1. Teksten i nr. 18a (rådsforordning (EF) nr. 577/98) skal lyde: 

”31998 R 0577: Rådsforordning (EF) nr. 577/2009 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en 

arbeidskraftundersøkelse i fellesskapet (EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3), endret ved: 

– 32002 R 1991: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1991/2002 av 8. oktober 2002 

(EFT L 308 av 9.11.2002, s. 1), 

– 32002 R 2104: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2104/2002 av 28. november 2002 (EFT L 324 

av 29.11.2002, s. 14), 

– 32003 R 2257: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2257/2003 av 25. november 2003 

(EUT L 336 av 23.12.2003, s. 6), 

– 32007 R 1372: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1372/2007 av 23. oktober 2007 

(EUT L 315 av 3.12.2007, s. 42), 

– 32014 R 0545: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 545/2014 av 15. mai 2014 

(EUT L 163 av 29.5.2014, s. 10). 

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

a) Denne forordning får ikke anvendelse for Liechtenstein. 

b) Island skal være fritatt for å framlegge opplysninger oppgitt i tilleggsundersøkelsen for år 2021.” 

2. Etter nr. 18aw (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2236) skal nytt nr. 18ax lyde: 

”18ax. 32016 R 1851: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1851 av 14. juni 2016 om 

vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2019 til 2021 for 

arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 284 av 

20.10.2016, s. 1).”  

  

(1) EUT L 284 av 20.10.2016, s. 1. 

2021/EØS/13/45 
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Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2016/1851 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 168/2018 

av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1515 av 31. august 2017 om gjennomføring av 

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

samfunnet for referanseåret 2018(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI, etter nr. 28l (kommisjonsforordning (EU) 2016/2015), skal nytt nr. 28m 

lyde: 

”28m. 32017 R 1515: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1515 av 31. august 2017 om gjennomføring av 

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

informasjonssamfunnet for referanseåret 2018 (EUT L 226 av 1.9.2017, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/1515 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 7. juli 2018, 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 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 226 av 1.9.2017, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/46 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 169/2018 

av 6. juli 2018 

om endring av protokoll 30 til EØS-avtalen om særlige bestemmelser om  

organiseringen av samarbeidet innen statistikk 

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) Statistikkprogrammet for EØS 2018–2020 bør baseres på europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 99/2013(1), sist endret ved forordning (EU) 2017/1951 av 25. oktober 2017 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013 om det europeiske statistikkprogram 2013–

17 ved å forlenge programmet til 2020(2), og bør omfatte de programdeler som er nødvendige for å 

beskrive og overvåke alle relevante økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde. 

2) Forordning (EU) 2017/1951 bør innlemmes i protokoll 30 for å sikre at samarbeidet forlenges til 

2020. 

3) EØS-avtalens protokoll 30 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra  

1. januar 2018 – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 30 gjøres følgende endringer: 

1. Ordet ’2017’ i tittelen til artikkel 5 erstattes med ordet ’2020’. 

2. I artikkel 5 nr. 1 skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1951: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1951 av 25. oktober 2017 

(EUT L 284 av 31.10.2017, s. 1).” 

3. Ordene ’2013–2017’ og ’31. desember 2017’ i artikkel 5 nr. 2 erstattes med ordene ’2013–2020’ og 

’31. desember 2020’. 

4. Ordene ’2013–2017’ i artikkel 5 nr. 3 erstattes med ordene ’2013–2020’. 

5. Teksten i artikkel 5 nr. 4 skal lyde:  

”EFTA-statene skal i samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og finansieringsreglene 

knyttet til denne bestemmelsen bidra finansielt med et beløp som utgjør 75 % av beløpet oppført i 

Den europeiske unions budsjett for 2013 som budsjettpost 29 02 05 (Det europeiske statistikkprogram 

2013–17) og 29 01 04 05 (Statistisk informasjon – administrasjonsutgifter), og med et beløp som 

utgjør 75 % av beløpet oppført i Den europeiske unions budsjett for 2014–2020 som budsjettpost  

29 02 01 (Levering av statistiske opplysninger av høy kvalitet, gjennomføring av nye metoder for 

produksjon av europeisk statistikk og styrking av partnerskapet innen det europeiske statistikksystem) 

og 29 01 04 01 (Støttekostnad for det europeiske statistikkprogram).”  

  

(1) EUT L 39 av 9.2.2013, s. 12. 

(2) EUT L 284 av 31.10.2017, s. 1. 

2021/EØS/13/47 
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Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft 7. juli 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 170/2018 

av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og 

rådsbeslutning (EU) 2017/864 av 17. mai 2017 om et europeisk år for kulturarv (2018)(1). 

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

1. januar 2018 – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 5 tilføyes ordene ’, i programmet nevnt i femtende strekpunkt fra 1. januar 2018’ etter ordene ’i 

programmet nevnt i fjortende strekpunkt fra 1. januar 2014’. 

2. I nr. 8 skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 D 0864: Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2017/864 av 17. mai om et 

europeisk år for kulturarv (2018) (EUT L 131 av 20.5.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

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

inngitt. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 131 av 20.5.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/48 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 171/2018 

av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder  

utenfor de fire friheter 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør videreføres med unionstiltak som er finansiert over 

Unionens alminnelige budsjett med hensyn til gjennomføring og utvikling av et indre marked for 

varer og tjenester og med hensyn til styringsverktøy for det indre marked. 

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

1. januar 2018 – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 12 skal ordene ’og 2017’ erstattes med ordene ’, 2017 og 2018’. 

2. I nr. 14 skal ordene ’regnskapsåret 2017’ erstattes med ordene ’regnskapsårene 2017 og 2018’. 

Artikkel 2 

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

inngitt. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/13/49 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 172/2018 

av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder  

utenfor de fire friheter 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen om unionstiltak som er finansiert over Unionens 

alminnelige budsjett med hensyn til selskapsrett, bør videreføres. 

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

1. januar 2018 – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 7 nr. 13 skal ordene ’og 2017’ erstattes med ordene ’, 2017 og 2018’. 

Artikkel 2 

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

inngitt. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 6. juli 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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