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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 173/2018 

av 21. september 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) 2018/307 av 28. februar 2018 om utvidelse av de 

særlige garantiene med hensyn til Salmonella ssp. fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 853/2004, til å gjelde kjøtt fra broilere (Gallus gallus) beregnet på Danmark(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 6.1, etter nr. 17a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 427/2012), skal nytt nr. 17b lyde: 

”17b. 32018 R 0307: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/307 av 28. februar 2018 om 

utvidelse av de særlige garantiene med hensyn til Salmonella ssp. fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004, til å gjelde kjøtt fra broilere (Gallus gallus) beregnet på 

Danmark (EUT L 60 av 2.3.2018, s. 5).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/307 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 22. september 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 60 av 2.3.2018, s. 5. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/01 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 174/2018 

av 21. september 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) 2018/829 av 15. februar 2018 om endring og retting av 

delegert forordning (EU) 2015/208 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på godkjenning 

av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(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 II nr. 41 (delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/208) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0829: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/829 av 15. februar 2018 (EUT L 140 

av 6.6.2018, s. 8).”  

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/829 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 140 av 6.6.2018, s. 8. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/02 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 175/2018 

av 21. september 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) 2017/2329 av 14. desember 2017 om endring og 

retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

avtalens vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om næringsmidler ikke anvendelse for 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. 54bb (kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 2329: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2329 av 14. desember 2017 

(EUT L 333 av 15.12.2017, s. 29).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2329 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 22. september 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 333 av 15.12.2017, s. 29. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/03 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 176/2018 

av 21. september 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) 2018/677 av 3. mai 2018 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av taumatin (E 957) 

som smaksforsterker i visse næringsmiddelkategorier(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/678 av 3. mai 2018 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonsforordning (EU) 2018/681 av 4. mai 2018 om endring av vedlegget til forordning (EU) 

nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i 

vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til 

spesifikasjonene for polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer (E 1209)(3) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonsforordning (EU) 2018/682 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II til 

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

polyrisinolat (E 476) i emulgerte sauser(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. 54zzzzr (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32018 R 0677: Kommisjonsforordning (EU) 2018/677 av 3. mai 2018 (EUT L 114 av 

4.5.2018, s. 10), 

– 32018 R 0682: Kommisjonsforordning (EU) 2018/682 av 4. mai 2018 (EUT L 116 av 

7.5.2018, s. 5).”  

  

(1) EUT L 114 av 4.5.2018, s. 10. 

(2) EUT L 114 av 4.5.2018, s. 13. 

(3) EUT L 116 av 7.5.2018, s. 1. 

(4) EUT L 116 av 7.5.2018, s. 5. 

2021/EØS/15/04 
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2. I nr. 54zzzzs (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0678: Kommisjonsforordning (EU) 2018/678 av 3. mai 2018 (EUT L 114 av 

4.5.2018, s. 13).” 

3. I nr. 69 (kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0681: Kommisjonsforordning (EU) 2018/681 av 4. mai 2018 (EUT L 116 av 

7.5.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/677, (EU) 2018/678, (EU) 2018/681 og (EU) 2018/682 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 177/2018 

av 21. september 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) 2018/831 av 5. juni 2018 om endring av forordning (EU) nr. 10/2011 

om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme 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 nr. 55 (kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0831: Kommisjonsforordning (EU) 2018/831 av 5. juni 2018 (EUT L 140 av 6.6.2018,  

s. 35).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/831 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 140 av 6.6.2018, s. 35. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/05 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 178/2018 

av 21. september 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) 2018/456 av 19. mars 2018 om saksbehandlings-

trinnene i samrådsprosessen for fastsettelse av status som nytt næringsmiddel 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. 124c (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2468), skal nytt nr. 124d lyde: 

”124d. 32018 R 0456: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/456 av 19. mars 2018 om 

saksbehandlingstrinnene i samrådsprosessen for fastsettelse av status som nytt næringsmiddel i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler (EUT 

L 77 av 20.3.2018, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/456 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 22. september 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 77 av 20.3.2018, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/06 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 179/2018 

av 21. september 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) 2018/199 av 9. februar 2018 om avslag på godkjenning av en annen 

helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og 

helse(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. 134 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/469), skal nytt nr. 135 lyde: 

”135. 32018 R 0199: Kommisjonsforordning (EU) 2018/199 av 9. februar 2018 om avslag på 

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

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse (EUT L 38 av 10.2.2018, s. 9).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/199 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 22. september 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 38 av 10.2.2018, s. 9. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/07 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 180/2018 

av 21. september 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) 2018/669 av 16. april 2018 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling(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. 12zze (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0669: Kommisjonsforordning (EU) 2018/669 av 16. april 2018 (EUT L 115 av 4.5.2018, 

s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/669 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 115 av 4.5.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/08 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 181/2018 

av 21. september 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 gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/622 av 20. april 2018 om ikke å godkjenne 

klorofen som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 3(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV, etter nr. 12zzzzzh (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2017/2334), skal nytt nr. 12zzzzzi lyde: 

”12zzzzzi. 32018 D 0622: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/622 av 20. april 2018 

om ikke å godkjenne klorofen som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 3 (EUT L 102 av 23.4.2018, s. 80).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/622 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 102 av 23.4.2018, s. 80. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/09 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 182/2018 

av 21. september 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) 2018/613 av 20. april 2018 om godkjenning av 

PHMB (1415; 4,7) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 4(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/614 av 20. april 2018 om godkjenning av 

azoksystrobin som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7, 9 og 10(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/619 av 20. april 2018 om ikke å godkjenne 

PHMB (1415; 4,7) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 5 og 6(3) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

2018/622), skal nye nr. 12zzzzzj–12zzzzzl lyde: 

”12zzzzzj. 32018 R 0613: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/613 av 20. april 2018 

om godkjenning av PHMB (1415; 4,7) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 

av type 2 og 4 (EUT L 102 av 23.4.2018, s. 1). 

12zzzzzk. 32018 R 0614: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/614 av 20. april 2018 

om godkjenning av azoksystrobin som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7, 9 og 

10 (EUT L 102 av 23.4.2018, s. 5). 

12zzzzzl. 32018 D 0619: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/619 av 20. april 2018 

om ikke å godkjenne PHMB (1415; 4,7) som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 1, 5 og 6 (EUT L 102 av 23.4.2018, s. 21).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/613 og (EU) 2018/614 og gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2018/619 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende, skal gis gyldighet.  

  

(1) EUT L 102 av 23.4.2018, s. 1. 

(2) EUT L 102 av 23.4.2018, s. 5. 

(3) EUT L 102 av 23.4.2018, s. 21. 

2021/EØS/15/10 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 183/2018 

av 21. september 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) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1107/2009 ved å fastsette vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende 

egenskaper(1), rettet ved EUT L 111 av 2.5.2018, s. 10, 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. 13 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009) 

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0605: Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 (EUT L 101 av 

20.4.2018, s. 33), rettet ved EUT L 111 av 2.5.2018, s. 10.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/605, rettet ved EUT L 111 av 2.5.2018, s. 10, på islandsk og norsk, som 

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 101 av 20.4.2018, s. 33. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/11 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 184/2018 

av 21. september 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) 2018/291 av 26. februar 2018 om endring av 

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

aktive stoffet bifentrin(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/296 av 27. februar 2018 om avslag på 

godkjenning av det aktive stoffet ekstrakt av Reynoutria sachalinensis i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(2) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/309 av 1. mars 2018 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet propineb 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) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32018 R 0291: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/291 av 26. februar 2018 

(EUT L 55 av 27.2.2018, s. 30), 

 32018 R 0309: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/309 av 1. mars 2018 

(EUT L 60 av 2.3.2018, s. 16).” 

2. Etter nr. 13zzzzzzzzn (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/113) skal nye 

nr. 13zzzzzzzzo og 13zzzzzzzzp lyde: 

”13zzzzzzzzo. 32018 R 0296: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/296 av 

27. februar 2018 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet ekstrakt av 

Reynoutria sachalinensis i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 56 av 28.2.2018, s. 31). 

13zzzzzzzzp. 32018 R 0309: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/309 av  

1. mars 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet propineb 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 60 av 2.3.2018, s. 16).”  

  

(1) EUT L 55 av 27.2.2018, s. 30. 

(2) EUT L 56 av 28.2.2018, s. 31. 

(3) EUT L 60 av 2.3.2018, s. 16. 

2021/EØS/15/12 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/291, (EU) 2018/296 og (EU) 2018/309 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 185/2018 

av 21. september 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) 2018/524 av 28. mars 2018 om endring av 

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

for de aktive stoffene Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 

713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, diklorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metkonazol, 

metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, pyrimetanil, kinoksyfen, 

rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoksam, tiram, tolklofosmetyl, triklopyr, trineksapak, 

tritikonazol og ziram(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. 13a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0524: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/524 av 28. mars 2018 (EUT 

L 88 av 4.4.2018, s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/524 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 88 av 4.4.2018, s. 4. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/13 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 186/2018 

av 21. september 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) 2018/676 av 3. mai 2018 om retting av kommisjonsforordning (EU) 

nr. 546/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med 

hensyn til ensartede prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler(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. 13d (kommisjonsforordning (EU) nr. 546/2011) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 0676: Kommisjonsforordning (EU) 2018/676 av 3. mai 2018 (EUT L 114 av 4.5.2018, 

s. 8).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/676 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 114 av 4.5.2018, s. 8. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/14 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 187/2018 

av 21. september 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) 2018/885 av 20. juni 2018 om endring av vedlegg VI til 

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

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0885: Kommisjonsforordning (EU) 2018/885 av 20. juni 2018 (EUT L 158 av 21.6.2018, 

s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/885 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 158 av 21.6.2018, s. 1.  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/15 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 188/2018 

av 21. september 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) 2018/978 av 9. juli 2018 om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(1), rettet ved 

EUT L 183 av 19.7.2018, s. 27, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0978: Kommisjonsforordning (EU) 2018/978 av 9. juli 2018 (EUT L 176 av 12.7.2018, 

s. 3), rettet ved EUT L 183 av 19.7.2018, s. 27.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/978, rettet ved EUT L 183 av 19.7.2018, s. 27, på islandsk og norsk, 

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 176 av 12.7.2018, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/16 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 189/2018 

av 21. september 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 kommisjonsbeslutning (EU) 2018/779 av 19. februar 2018 om gjeldende systemer for 

vurdering og verifisering av ytelsen til metallbelagte sandwichplater til bruk i bærende 

konstruksjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXI, etter nr. 1zzl (delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1475), 

skal nytt nr. 1zzm lyde: 

”1zzm. 32018 D 0779: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2018/779 av 19. februar 2018 om 

gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til metallbelagte sandwichplater til 

bruk i bærende konstruksjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 305/2011 (EUT L 131 av 29.5.2018, s. 23).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert beslutning (EU) 2018/779 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 131 av 29.5.2018, s. 23. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/17 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 190/2018 

av 21. september 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) 2018/725 av 16. mai 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den 

tekniske utvikling, av nr. 13 i del III i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EU 

om sikkerhetskrav til leketøy med hensyn til krom VI(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 XXIII nr. 1a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 L 0725: Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/725 av 16. mai 2018 (EUT L 122 av 17.5.2018, 

s. 29).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2018/725 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 122 av 17.5.2018, s. 29. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/18 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 191/2018 

av 21. september 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) Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/1936 av 18. oktober 2017 om umiddelbare tiltak for å 

forhindre misbruk av utgangsstoffer for eksplosiver(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 XXIX, etter nr. 6 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 98/2013), tilføyes følgende: 

”RETTSAKTER SOM AVTALEPARTENE SKAL TA I BETRAKTNING 

Avtalepartene skal ta i betraktning innholdet i følgende rettsakter: 

1.  32017 H 1936: Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/1936 av 18. oktober 2017 om umiddelbare 

tiltak for å forhindre misbruk av utgangsstoffer for eksplosiver (EUT L 273 av 24.10.2017, s. 12).” 

Artikkel 2 

Teksten til rekommandasjon (EU) 2017/1936 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 273 av 24.10.2017, s. 12. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/19 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 192/2018 

av 21. september 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/633 av 24. april 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala 

for risikoklasser i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(1) skal innlemmes 

i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 1w (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

 32018 R 0633: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/633 av 24. april 2018 (EUT 

L 105 av 25.4.2018, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/633 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 22. september 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 62/2018 av 23. mars 2018(2) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 105 av 25.4.2018, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 26 av 30.1.2020, s. 50, og EØS-tillegget nr. 6 av 30. januar 2020, s. 41. 

2021/EØS/15/20 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 193/2018 

av 21. september 2018 

om endring av vedlegg XI til EØS-avtala (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle 

tenester og informasjonssamfunnstenester) 

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) 2018/637 av 20. april 2018 om endring av vedtak 

2009/766/EF om harmonisering av frekvensbanda 900 MHz og 1 800 MHz for jordbaserte system 

som kan tilby felleseuropeiske elektroniske kommunikasjonstenester i Fellesskapet, med omsyn til 

relevante tekniske vilkår for internett av ting(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg XI nr. 1a (kommisjonsvedtak 2009/766/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 D 0637: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/637 av 20. april 2018 (EUT 

L 105 av 25.4.2018, s. 27).” 

Artikkel 2 

Teksta til gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/637 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) TEU L 105 av 25.4.2018, s. 27. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2021/EØS/15/21 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 194/2018 

av 21. september 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) 2018/661 av 26. april 2018 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 om harmonisering av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz 

for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen, med 

hensyn til utvidelse i de harmoniserte frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 517 MHz(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. 5czk (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

 32018 D 0661: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/661 av 26. april 2018 (EUT 

L 110 av 30.4.2018, s. 127).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/661 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 110 av 30.4.2018, s. 127. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/22 



Nr. 15/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.3.2021 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 195/2018 

av 21. september 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/674 av 17. november 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med hensyn til ladepunkter for motorvogner i 

gruppe L, landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier og fyllestasjoner for LNG 

for transport på vannveier, og om endring av nevnte direktiv med hensyn til koplinger for 

motorvogner for fylling av gassformig hydrogen(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 5a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

 32018 R 0674: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/674 av 17. november 2017 (EUT 

L 114 av 4.5.2018, s. 1).” 

2. Etter nr. 5a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU) skal nytt nr. 5b lyde: 

”5b. 32018 R 0674: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/674 av 17. november 2017 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med hensyn til ladepunkter for 

motorvogner i gruppe L, landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier og 

fyllestasjoner for LNG for transport på vannveier, og om endring av nevnte direktiv med 

hensyn til koplinger for motorvogner for fylling av gassformig hydrogen (EUT L 114 av 

4.5.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/674 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 22. september 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 av 9. februar 2018(2) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

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

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 323 av 12.12.2019, s. 47, og EØS-tillegget nr. 98 av 12.12.2019, s. 43. 

2021/EØS/15/23 
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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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 196/2018 

av 21. september 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) 2017/373 av 1. mars 2017 om fastsettelse av felles 

krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for 

lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse, om oppheving av forordning (EF) nr. 482/2008, 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377, og om 

endring av forordning (EU) nr. 677/2011(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 482/2008(2), 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011(3) og Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1035/2011(4), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal 

oppheves i EØS-avtalen. 

3) Noen av bestemmelsene i forordning (EU) 2017/373 stammer fra bestemmelser fra Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) som gjelder bare for ICAOs europeiske region 

(ICAO EUR), som Island på grunn av sin geografiske beliggenhet ikke inngår i.  

4) Noen av bestemmelsene i forordning (EU) 2017/373 viser til EU-regelverk hvis virkeområde er 

begrenset til ICAOs europeiske (ICAO EUR) og afrikanske (ICAO AFI) region, og kan ikke 

anvendes på Island.  

5) Island, som ligger i ICAOs nordatlantiske region (ICAO NAT), er forpliktet til å gjennomføre og 

oppfylle de supplerende regionale bestemmelsene for ICAO NAT.  

6) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

1. Etter nr. 66xf (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013) skal nytt nr. 66xg lyde: 

”66xg. 32017 R 0373: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 av 1. mars 2017 

om fastsettelse av felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre 

nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse, om oppheving av forordning 

(EF) nr. 482/2008, gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og 

(EU) 2016/1377, og om endring av forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 62 av 8.3.2017, 

s. 1).  

  

(1) EUT L 62 av 8.3.2017, s. 1. 

(2) EUT L 141 av 31.5.2008, s. 5. 

(3) EUT L 271 av 18.10.2011, s. 15. 

(4) EUT L 271 av 18.10.2011, s. 23. 

2021/EØS/15/24 
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Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: 

a) Når det i forordningen og dens akseptable samsvarskriterier (AMC) / veiledningsmateriale (GM) 

vises til ICAO-bestemmelser som gjelder for ICAO EUR, skal det forstås slik at det ikke er et 

krav for Island, dersom Island oppfyller de regionale tilleggsbestemmelsene for ICAO NAT. 

ICAO NAT-bestemmelsene kan anses som AMC og GM for Island.  

b) Når det i forordningen vises til europeisk regelverk hvis virkeområde er begrenset til ICAO 

EUR/AFI, skal det forstås slik at det ikke er et krav for Island, med mindre Island uttrykkelig har 

erklært at nevnte regelverk gjelder på Island. Alternativt kommer nasjonalt regelverk eller 

gjeldende ICAO-bestemmelser til anvendelse.  

c) Alternative samsvarskriterier (AltMOC) bør ikke være nødvendig i tilfeller der Island oppfyller 

de regionale tilleggsbestemmelsene for ICAO NAT. 

d) I vedlegg II punkt ATM/ANS.AR.A.025 bokstav b) skal ordene ’, EFTAs overvåkingsorgan’ 

tilføyes etter ordet ’medlemsstatene’. 

e) I vedlegg II punkt ATM/ANS.AR.C.050 bokstav e) nr. 1 skal ordene ’og EFTAs 

overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’. 

f) I vedlegg III punkt ATM/ANS.OR.D.005 bokstav c) skal ordene ’og, der det er relevant, EFTAs 

overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’. 

g) I vedlegg III punkt ATM/ANS.OR.D.025: 

i) skal ordene ’, EFTA-statenes faste komité, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet 

’Kommisjonen’ i bokstav c), 

ii) skal ordene ’, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan,’ tilføyes etter ordet 

’Kommisjonen’ i bokstav e).” 

2. I nr. 66wn (kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011) gjøres følgende endringer: 

a) Nytt strekpunkt skal lyde: 

”– 32017 R 0373: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 av 1. mars 2017 

(EUT L 62 av 8.3.2017, s. 1).” 

b) Bokstav j) oppheves. 

3. Teksten i nr. 66wf (kommisjonsforordning (EF) nr. 482/2008), 66xb (Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1034/2011) og 66xc (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1035/2011) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 197/2018 

av 21. september 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) 2017/2119 av 22. november 2017 om opprettelse av «Prodcom-

listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91(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. 4ao (kommisjonsforordning (EU) 2016/1872), skal nytt nr. 4ap 

lyde: 

”4ap. 32017 R 2119: Kommisjonsforordning (EU) 2017/2119 av 22. november 2017 om opprettelse av 

«Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 (EUT 

L 325 av 8.12.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/2119 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 325 av 8.12.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/25 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 198/2018 

av 21. september 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) 2016/2119 av 2. desember 2016 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 471/2009 og kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010 med hensyn til 

tilpasningen av listen over tollprosedyrer og definisjonen av opplysningene(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2020/2001(2), (EF) nr. 1779/2002(3), (EF) nr. 2081/2003(4) og 

(EF) nr. 750/2005(5), som er innlemmet i EØS-avtalen, er foreldet og skal følgelig oppheves i 

EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 8 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009) gjøres følgende endringer: 

a) Nytt strekpunkt skal lyde: 

”– 32016 R 2119: Kommisjonsforordning (EU) 2016/2119 av 2. desember 2016 (EUT L 329 

av 3.12.2016, s. 66).” 

b) Tilpasningsteksten i bokstav b) skal lyde: 

”Henvisningene til tollordningen med sentralisert klarering og bestemmelser i tilknytning til 

denne prosedyren gjelder ikke for EFTA-statene.” 

2. I nr. 8ab (kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010) gjøres følgende endringer: 

a) Følgende tilføyes: 

”, endret ved: 

– 32016 R 2119: Kommisjonsforordning (EU) 2016/2119 av 2. desember 2016 (EUT L 329 

av 3.12.2016, s. 66).” 

b) Tilpasningsteksten i bokstav c) skal lyde: 

”Henvisninger til systemet for markedsdeltakernes registrerings- og identifikasjonsnummer 

gjelder ikke EFTA-statene.”  

  

(1) EUT L 329 av 3.12.2016, s. 66. 

(2) EFT L 273 av 16.10.2001, s. 6. 

(3) EFT L 269 av 5.10.2002, s. 6. 

(4) EUT L 313 av 28.11.2003, s. 11. 

(5) EUT L 126 av 19.5.2005, s. 12. 

2021/EØS/15/26 
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3. Nr. 9 (kommisjonsforordning (EF) nr. 2020/2001) til 9c (kommisjonsforordning (EF) nr. 750/2005) 

oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/2119 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 199/2018 

av 21. september 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2384 av 19. desember 2017 om angivelse av 

de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2019 om organisering av arbeidet og 

arbeidstidsordninger med hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til 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, etter nr. 18ax (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1851), skal nytt 

nr. 18ay lyde: 

”18ay. 32017 R 2384: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2384 av 19. desember 2017 

om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2019 om organisering av 

arbeidet og arbeidstidsordninger med hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til råds-

forordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 340 av 20.12.2017, s. 35).”  

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2384 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 340 av 20.12.2017, s. 35. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/27 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 200/2018 

av 21. september 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) 2018/174 av 2. februar 2018 om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår  

(EU-SILC) med hensyn til listen for 2019 over sekundærmålvariabler for sosial arv, 

husholdningens sammensetning og inntektsendringer(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. 18if (kommisjonsforordning (EU) 2016/114), skal nytt nr. 18ig 

lyde: 

”18ig. 32018 R 0174: Kommisjonsforordning (EU) 2018/174 av 2. februar 2018 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter 

og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2019 over sekundærmålvariabler for sosial arv, 

husholdningens sammensetning og inntektsendringer (EUT L 32 av 6.2.2018, s. 35).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/174 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 32 av 6.2.2018, s. 35. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/28 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 201/2018 

av 21. september 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) 2017/310 av 22. februar 2017 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter 

og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2018 over sekundærmålvariabler for materielle 

mangler, livskvalitet og boligproblemer(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. 18ig (kommisjonsforordning (EU) 2018/174), skal nytt nr. 18ih 

lyde: 

”18ih. 32017 R 0310: Kommisjonsforordning (EU) 2017/310 av 22. februar 2017 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter 

og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2018 over sekundærmålvariabler for materielle 

mangler, livskvalitet og boligproblemer (EUT L 45 av 23.2.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/310 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 45 av 23.2.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/15/29 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 202/2018 

av 21. september 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/543 av 22. mars 2017 om fastsettelse av 

regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og 

boligtellinger med hensyn til variablenes tekniske spesifikasjoner og inndelinger(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. 18yc (kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2010), skal nytt 

nr. 18yd lyde: 

”18yd. 32017 R 0543: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/543 av 22. mars 2017 om 

fastsettelse av regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 

om folke- og boligtellinger med hensyn til variablenes tekniske spesifikasjoner og inndelinger (EUT 

L 78 av 23.3.2017, s. 13).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/543 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 78 av 23.3.2017, s. 13. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 203/2018 

av 21. september 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) 2017/712 av 20. april 2017 om fastsettelse av referanseåret og 

programmet for statistiske opplysninger og metadata for folke- og boligtellinger fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008(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. 18yd (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/543), 

skal nytt nr. 18ye lyde: 

”18ye. 32017 R 0712: Kommisjonsforordning (EU) 2017/712 av 20. april 2017 om fastsettelse av 

referanseåret og programmet for statistiske opplysninger og metadata for folke- og boligtellinger 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 (EUT L 105 av 21.4.2017,  

s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/712 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 105 av 21.4.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 204/2018 

av 21. september 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) 2017/269 av 16. februar 2017 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk over pesticider med hensyn til listen over aktive 

stoffer(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI nr. 24d (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1185/2009) tilføyes 

følgende:  

”, endret ved: 

– 32017 R 0269: Kommisjonsforordning (EU) 2017/269 av 16. februar 2017 (EUT L 40 av 

17.2.2017, s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/269 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 40 av 17.2.2017, s. 4. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 205/2018 

av 21. september 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/182 av 7. februar 2018 om endring av forordning (EF)  

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

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

regnskapsstandard (IAS) nr. 28 og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 

12(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/289 av 26. februar 2018 om endring av forordning (EF)  

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

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

finansiell rapportering (IFRS) nr. 2: «Aksjebasert betaling»(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonsforordning (EU) 2018/400 av 14. mars 2018 om endring av forordning (EF)  

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

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

regnskapsstandard (IAS) nr. 40(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonsforordning (EU) 2018/519 av 28. mars 2018 om endring av forordning (EF)  

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

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 22 fra Den 

internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

lyde: 

”– 32018 R 0182: Kommisjonsforordning (EU) 2018/182 av 7. februar 2018 (EUT L 34 av 8.2.2018, 

s. 1), 

– 32018 R 0289: Kommisjonsforordning (EU) 2018/289 av 26. februar 2018 (EUT L 55 av 

27.2.2018, s. 21), 

– 32018 R 0400: Kommisjonsforordning (EU) 2018/400 av 14. mars 2018 (EUT L 72 av 15.3.2018, 

s. 13), 

– 32018 R 0519: Kommisjonsforordning (EU) 2018/519 av 28. mars 2018 (EUT L 87 av 3.4.2018, 

s. 3).”  

  

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

(2) EUT L 55 av 27.2.2018, s. 21. 

(3) EUT L 72 av 15.3.2018, s. 13. 

(4) EUT L 87 av 3.4.2018, s. 3. 
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Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/182, (EU) 2018/289, (EU) 2018/400 og (EU) 2018/519 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 206/2018 

av 21. september 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/498 av 22. mars 2018 om endring av forordning (EF)  

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

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

finansiell rapportering (IFRS) nr. 9(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

lyde: 

”– 32018 R 0498: Kommisjonsforordning (EU) 2018/498 av 22. mars 2018 (EUT L 82 av 26.3.2018, 

s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/498 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 22. september 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 21. september 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 82 av 26.3.2018, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 207/2018 

ble trukket før den ble vedtatt og foreligger derfor ikke. 

2021/EØS/15/35 
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