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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 1/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/899 av 3. juni 2021 om endring av forordning (EU)  

nr. 142/2011 med hensyn til overgangstiltak for eksport av kjøttbeinmel som brensel til 

forbrenning(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 9c (kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32021 R 0899: Kommisjonsforordning (EU) 2021/899 av 3. juni 2021 (EUT L 197 av 4.6.2021,  

s. 68).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2021/899 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 5. februar 2022, 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.  

  

(1) EUT L 197 av 4.6.2021, s. 68. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/01 
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Utferdiget i Brussel 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 



30.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 42/3 

 3
0

.6
.2

0
2
2

 
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. 4

2
/3

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 2/2022 

av 4. februar 2022 

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2192 av 7. desember 2020 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til identifikasjonsmerket som 

skal brukes på visse produkter av animalsk opprinnelse i Det forente kongerike med hensyn til 

Nord-Irland(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 nr. 17 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32020 R 2192: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2192 av 7. desember 2020 (EUT L 434 

av 23.12.2020, s. 10).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2020/2192 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 434 av 23.12.2020, s. 10. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/02 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 3/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/761 av 7. mai 2021 om endring av vedlegg 

I–IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 med hensyn til standardskjemaene for 

avlssertifikater for avlsdyr og avlsmateriale fra dem(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

dyreprodukter som egg, embryoer og sæd. Som nevnt i nr. 2 i den innledende delen til EØS-

avtalens vedlegg I kapittel I får slike bestemmelser ikke anvendelse for Island. Denne beslutning 

får derfor ikke anvendelse for Island. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 2.2 nr. 36 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/717) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32021 R 0761: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/761 av 7. mai 2021 (EUT  

L 162 av 10.5.2021, s. 46).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2021/761 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 5. februar 2022, 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.  

  

(1) EUT L 162 av 10.5.2021, s. 46. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/03 
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Utferdiget i Brussel 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 4/2022 

av 4. februar 2022 

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/573 av 1. februar 2021 om endring av delegert 

forordning (EU) 2019/625 med hensyn til importvilkår for levende snegler, sammensatte produkter 

og dyretarmer som bringes i omsetning for konsum(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører blant annet 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.  

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. 11bi (delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32021 R 0573: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/573 av 1. februar 2021 (EUT  

L 120 av 8.4.2021, s. 6). 

Denne rettsakten får anvendelse for Island for de områdene som er nevnt i nr. 2 i den innledende 

delen.” 

2. I nr. 31qi (delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32021 R 0573: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/573 av 1. februar 2021 (EUT  

L 120 av 8.4.2021, s. 6).” 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 164i (delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625) tilføyes 

følgende:  

  

(1) EUT L 120 av 8.4.2021, s. 6. 

2022/EØS/42/04 
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”, endret ved: 

– 32021 R 0573: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/573 av 1. februar 2021 (EUT L 120 av 

8.4.2021, s. 6).” 

Artikkel 3 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/573 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 5/2022 

av 4. februar 2022 

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/577 av 29. januar 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 med hensyn til innholdet i og formatet på 

informasjonen som er nødvendig for å anvende artikkel 112 nr. 4 og artikkel 115 nr. 5), og som 

skal inngå i identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, nevnt i artikkel 8 nr. 4 i 

den forordningen(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/578 av 29. januar 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 med hensyn til krav til innsamling av data om 

salgsvolum for og om bruk av antimikrobielle legemidler på dyr(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/805 av 8. mars 2021 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/16 av 8. januar 2021 om fastsettelse av 

nødvendige tiltak og praktiske ordninger for EU-databasen over legemidler til dyr (Unionens 

legemiddeldatabase)(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/17 av 8. januar 2021 om opprettelse av en 

liste over endringer som ikke krever vurdering, i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EU) 2019/6(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1904 av 29. oktober 2021 om vedtakelse av 

utformingen av en felles logo for detaljsalg av legemidler til dyr ved fjernsalg(6) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

7) Denne beslutning vedrører blant annet 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.  

8) Denne beslutning vedrører blant annet 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.  

9) I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 371/2021 av 10. desember 2021(7) får delegert 

forordning (EU) 2021/577 og (EU) 2021/578 og gjennomføringsforordning (EU) 2021/1904 ikke 

anvendelse for Liechtenstein.  

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

  

(1) EUT L 123 av 9.4.2021, s. 3. 

(2) EUT L 123 av 9.4.2021, s. 7. 

(3) EUT L 180 av 21.5.2021, s. 3. 

(4) EUT L 7 av 11.1.2021, s. 1. 

(5) EUT L 7 av 11.1.2021, s. 22. 

(6) EUT L 387 av 3.11.2021, s. 133. 

(7) Ennå ikke kunngjort. 

2022/EØS/42/05 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 4.1, etter nr. 3b (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/963), tilføyes følgende: 

”3c. 32021 R 0577: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/577 av 29. januar 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 med hensyn til innholdet i og formatet på 

informasjonen som er nødvendig for å anvende artikkel 112 nr. 4 og artikkel 115 nr. 5), og som 

skal inngå i identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, nevnt i artikkel 8 nr. 4 i 

den forordningen (EUT L 123 av 9.4.2021, s. 3). 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

Artikkel 2 

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

1. I nr. 22 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32021 R 0805: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/805 av 8. mars 2021 (EUT L 180 

av 21.5.2021, s. 3).” 

2. Etter nr. 22 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6) tilføyes følgende: 

”22a. 32021 R 0016: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/16 av 8. januar 2021 om 

fastsettelse av nødvendige tiltak og praktiske ordninger for EU-databasen over legemidler til 

dyr (Unionens legemiddeldatabase) (EUT L 7 av 11.1.2021, s. 1). 

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

I artikkel 6 nr. 4 skal ordene ’de offisielle språkene i Unionen’ erstattes med ordene ’de 

offisielle språkene til partene i EØS-avtalen’.  

22b. 32021 R 0017: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/17 av 8. januar 2021 om 

opprettelse av en liste over endringer som ikke krever vurdering, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 (EUT L 7 av 11.1.2021, s. 22). 

22c. 32021 R 0578: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/578 av 29. januar 2021 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 med hensyn til krav til 

innsamling av data om salgsvolum for og om bruk av antimikrobielle legemidler på dyr (EUT 

L 123 av 9.4.2021, s. 7). 

22d. 32021 R 1904: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1904 av  

29. oktober 2021 om vedtakelse av utformingen av en felles logo for detaljsalg av legemidler 

til dyr ved fjernsalg (EUT L 387 av 3.11.2021, s. 133).” 

Artikkel 3 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/578 og (EU) 2021/805 og gjennomføringsforordning (EU) 

2021/16, (EU) 2021/17 og (EU) 2021/1904 på islandsk og norsk og delegert forordning (EU) 2021/577 på 

norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  
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Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 371/2021 av 10. desember 2021(8) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(8) Ennå ikke kunngjort. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 6/2022 

av 4. februar 2022 

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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlems-

statenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte 

produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF(1), rettet ved EUT L 150 av 17.6.2015, s. 24, 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU ved å opprette samlingen av advarselsbilder som 

skal brukes på tobakksvarer(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Direktiv 2014/40/EU opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF(3), som er 

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

4) Norge skal beholde sin tilpasning til direktiv 2001/37/EF med hensyn til tobakk til bruk i munnen 

som definert i artikkel 2 nr. 8 i direktiv 2014/40/EU (”tobakk til bruk i munnen”). 

5) Sett i lys av tilpasningen med hensyn til tobakk til bruk i munnen og på bakgrunn av særlige 

nasjonale forhold støttet av statistikk om helserisiko knyttet til bruk av og forbruksmønstre for 

tobakk til bruk i munnen bør Norge stå fritt til å tillate alternative helseadvarsler mot tobakk til 

bruk i munnen som angitt i denne beslutning. 

6) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXV skal teksten i nr. 3 (europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/37/EF) lyde: 

”32014 L 0040: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av 

medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte 

produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1), rettet ved EUT L 150 

av 17.6.2015, s. 24, endret ved: 

– 32014 L 0109: Delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 (EUT L 360 av 

17.12.2014, s. 22). 

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

a) I artikkel 5 nr. 1 andre ledd, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’innen 20. november 2016’ 

forstås som ’senest seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 

av 4. februar 2022’.  

  

(1) EUT L 127 av 29.4.2014, s. 1. 

(2) EUT L 360 av 17.12.2014, s. 22. 

(3) EFT L 194 av 18.7.2001, s. 26. 

2022/EØS/42/06 
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b) I artikkel 6 nr. 4 og artikkel 7 nr. 13 skal nytt ledd lyde: 

’I saker som gjelder produsenter og importører i EFTA-statene, skal EFTAs overvåkingsorgan kreve 

inn alle avgifter pålagt av Kommisjonen.’. 

c) I artikkel 12 nr. 1, når det gjelder Norge, skal nytt ledd lyde: 

’På bakgrunn av særlige nasjonale forhold støttet av statistikk om helserisikoer knyttet til bruk av og 

bruksmønstre for tobakk til bruk i munnen kan tobakk til bruk i munnen som bringes i omsetning i 

Norge, være påført følgende alternative helseadvarsel: 

«Denne tobakksvaren øker risikoen for fosterskader og dødfødsel»’. 

d) I artikkel 15 nr. 13, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. mai 2019’ forstås som ’16 

måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022’. 

e) I artikkel 16 nr. 3, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. mai 2019’ forstås som ’16 måneder 

etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022’. 

f) Forbudet i artikkel 17 får ikke anvendelse på omsetning i Norge av produktet definert i artikkel 2 

nr. 8. Norge skal forby eksport av produktet definert i artikkel 2 nr. 8 til alle øvrige parter i denne 

avtale, med unntak av Sverige. 

g) I artikkel 30, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. mai 2017’ forstås som ’ett år etter 

ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022’. 

I artikkel 30 bokstav a) og c), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘20. mai 2016’ forstås som 

’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022’. 

I artikkel 30 bokstav b), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. november 2016’ forstås som 

’seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av  

4. februar 2022’.” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv 2014/40/EU, rettet ved EUT L 150 av 17.6.2015, s. 24, og delegert direktiv 

2014/109/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 dagen etter 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 7/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2015/2183 av 24. november 2015 om fastsettelse 

av et felles format for melding om elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2186 av 25. november 2015 om fastsettelse 

av et format for innsending og offentliggjøring av opplysninger om tobakksvarer(2) skal innlemmes 

i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/586 av 14. april 2016 om tekniske standarder 

for elektroniske sigaretters gjenoppfyllingsmekanisme(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/786 av 18. mai 2016 om fastsettelse av 

prosedyren for nedsettelsen av og arbeidet i et uavhengig rådgivende panel som skal bistå 

medlemsstatene og Kommisjonen med å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk aroma(4) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/787 av 18. mai 2016 om fastsettelse av en 

prioritetsliste over tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk som omfattes av utvidede 

rapporteringsforpliktelser(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXV, etter nr. 3b (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/1842), tilføyes følgende: 

”3c. 32015 D 2183: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2183 av 24. november 2015 

om fastsettelse av et felles format for melding om elektroniske sigaretter og gjenoppfyllings-

beholdere (EUT L 309 av 26.11.2015, s. 15). 

3d. 32015 D 2186: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2186 av 25. november 2015 

om fastsettelse av et format for innsending og offentliggjøring av opplysninger om tobakksvarer 

(EUT L 312 av 27.11.2015, s. 5). 

3e. 32016 D 0586: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/586 av 14. april 2016 om 

tekniske standarder for elektroniske sigaretters gjenoppfyllingsmekanisme (EUT L 101 av 

16.4.2016, s. 15).  

  

(1)  EUT L 309 av 26.11.2015, s. 15. 

(2)  EUT L 312 av 27.11.2015, s. 5. 

(3)  EUT L 101 av 16.4.2016, s. 15. 

(4)  EUT L 131 av 20.5.2016, s. 79. 

(5)  EUT L 131 av 20.5.2016, s. 88. 

2022/EØS/42/07 
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3f. 32016 D 0786: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/786 av 18. mai 2016 om 

fastsettelse av prosedyren for nedsettelsen av og arbeidet i et uavhengig rådgivende panel som skal 

bistå medlemsstatene og Kommisjonen med å fastslå om en tobakksvare har en karakteristisk 

aroma (EUT L 131 av 20.5.2016, s. 79). 

3g. 32016 D 0787: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/787 av 18. mai 2016 om 

fastsettelse av en prioritetsliste over tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk som omfattes av 

utvidede rapporteringsforpliktelser (EUT L 131 av 20.5.2016, s. 88). 

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

I artikkel 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘1. januar 2017’ forstås som ’ikrafttredel-

sesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 7/2022 av 4. februar 2022’.”  

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2183, (EU) 2015/2186, (EU) 2016/586, (EU) 2016/786 

og (EU) 2016/787 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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt() eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022(6) 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(6)  EUT L 175 av 30.6.2022, s. 11 og EØS-tillegget nr. 42 av 30.6.2022, s. 11. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 8/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2016/779 av 18. mai 2016 om fastsettelse av 

ensartede regler for de prosedyrene som skal benyttes for å fastslå om en tobakksvare har en 

karakteristisk aroma(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 XXV, etter nr. 3g (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/787), skal nytt nummer lyde: 

”3h. 32016 R 0779: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/779 av 18. mai 2016 om 

fastsettelse av ensartede regler for de prosedyrene som skal benyttes for å fastslå om en 

tobakksvare har en karakteristisk aroma (EUT L 131 av 20.5.2016, s. 48).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/779 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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022(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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 131 av 20.5.2016, s. 48. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 175 av 30.6.2022, s. 11 og EØS-tillegget nr. 42 av 30.6.2022, s. 11. 

2022/EØS/42/08 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 9/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2018/573 av 15. desember 2017 om sentrale elementer i 

avtaler om datalagring som skal inngås som en del av et sporingssystem for tobakksvarer(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574 av 15. desember 2017 om tekniske 

standarder for opprettelse og drift av et sporingssystem for tobakksvarer(2), rettet ved EUT L 252 

av 8.10.2018, s. 47, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om tekniske 

standarder for sikkerhetsmerker som påføres på tobakksvarer(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 XXV, etter nr. 3h (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/779), tilføyes følgende: 

”3i. 32018 R 0573: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/573 av 15. desember 2017 om sentrale 

elementer i avtaler om datalagring som skal inngås som en del av et sporingssystem for 

tobakksvarer (EUT L 96 av 16.4.2018, s. 1). 

3j. 32018 R 0574: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574 av 15. desember 2017 

om tekniske standarder for opprettelse og drift av et sporingssystem for tobakksvarer (EUT L 96 

av 16.4.2018, s. 7), rettet ved EUT L 252 av 8.10.2018, s. 47. 

Forordningens bestemmelser skal for EØS-avtalens formål gjelde med følgende tilpasninger: 

a) I artikkel 7 nr. 6 bokstav a), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. mai 2020’ forstås 

som ’16 måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av  

4. februar 2022’. 

I artikkel 7 nr. 6 bokstav a), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘kalenderåret 2019’ 

forstås som ’kalenderåret der EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av 4. februar 2022 trer i 

kraft’. 

b) I artikkel 7 nr. 6 bokstav b), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. mai 2021’ forstås 

som ’to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av  

4. februar 2022’.  

  

(1) EUT L 96 av 16.4.2018, s. 1. 

(2) EUT L 96 av 16.4.2018, s. 7. 

(3) EUT L 96 av 16.4.2018, s. 57. 

2022/EØS/42/09 
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c) I artikkel 37 nr. 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. mai 2019’ forstås som ’16 

måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av  

4. februar 2022’. 

I artikkel 37 nr. 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. mai 2020’ forstås som ’to år 

og fire måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av  

4. februar 2022’. 

d) I artikkel 37 nr. 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. mai 2024’ forstås som ’fem 

år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av 4. februar 2022’. 

I artikkel 37 nr. 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. mai 2026’ forstås som ’sju år 

etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av 4. februar 2022’. 

3k. 32018 D 0576: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 

om tekniske standarder for sikkerhetsmerker som påføres på tobakksvarer (EUT L 96 av 

16.4.2018, s. 57).  

Beslutningens bestemmelser skal for EØS-avtalens formål gjelde med følgende tilpasninger: 

a) I artikkel 3 nr. 4, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. september 2018’ forstås som 

’åtte måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av  

4. februar 2022’. 

b) I artikkel 4 nr. 3, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’20. september 2018’ forstås som 

’åtte måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av  

4. februar 2022’. 

c) I artikkel 9 nr. 1) skal ordene ’20. mai 2019’, når det gjelder EFTA-statene, forstås som ’16 

måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av  

4. februar 2022’. 

I artikkel 9 nr. 1 skal ordene ’20. mai 2020’, når det gjelder EFTA-statene, forstås som ’to år 

og fire måneder etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av  

4. februar 2022’.  

d) I artikkel 9 nr. 2 skal ordene ‘20. mai 2024’, når det gjelder EFTA-statene, forstås som ’fem år 

etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av 4. februar 2022’.  

I artikkel 9 nr. 2 skal ordene ‘20. mai 2026’, når det gjelder EFTA-statene, forstås som ’sju år 

etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 9/2022 av 4. februar 2022’.” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/573, gjennomføringsforordning (EU) 2018/574, rettet ved EUT 

L 252 av 8.10.2018, s. 47, og gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022(4) 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.  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(4) EUT L 175 av 30.6.2022, s. 11 og EØS-tillegget nr. 42 av 30.6.2022, s. 11. 
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Utferdiget i Brussel 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 10/2022 

av 4. februar 2022 

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H11 av  

9. desember 2020 om forlengelse av fristene nevnt i artikkel 67 og 70 i forordning (EF)  

nr. 987/2009 samt i beslutning nr. S9 som følge av covid-19-pandemien(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Beslutning nr. H11 erstatter beslutning nr. H9(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig 

skal oppheves i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg VI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

1. Etter nr. 3.H9 (beslutning nr. H9) skal nytt nummer lyde: 

”3.H11 32021 D 0506(01): Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers 

beslutning nr. H11 av 9. desember 2020 om forlengelse av fristene nevnt i artikkel 67 og 70 i 

forordning (EF) nr. 987/2009 samt i beslutning nr. S9 som følge av covid-19-pandemien 

(EUT C 170 av 6.5.2021, s. 4).” 

2. Teksten i nr. 3.H9 (beslutning nr. H9) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til beslutning nr. H11 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT C 170 av 6.5.2021, s. 4. 

(2) EUT C 259 av 7.8.2020, s. 9. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/10 



Nr. 42/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.6.2022 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 11/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/1964 av 11. november 2021 om fastsettelse 

av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital 

for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2021 til 30. desember 2021 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 1zq (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1354), 

skal nytt nummer lyde: 

”1zr. 32021 R 1964: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1964 av 11. november 2021 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger 

og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2021 til 30. desember 2021 

i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (EUT L 400 av 12.11.2021, s. 52).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2021/1964 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 400 av 12.11.2021, s. 52. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/11 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 12/2022 

av 4. februar 2022 

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1254 av 21. april 2021 om retting av delegert 

forordning (EU) 2017/565 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av 

begreper for nevnte direktivs formål(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. 31bah (delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32021 R 1254: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1254 av 21. april 2021 (EUT L 277 av 

2.8.2021, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/1254 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 277 av 2.8.2021, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/12 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 13/2022 

av 4. februar 2022 

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 gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1103 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av 

Brasils rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner som 

inngås av brasilianske institusjoner som reguleres av Brasils sentralbank, som likeverdige med 

visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-

derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1104 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av 

Canadas rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner under 

tilsyn av Office of the Superintendent of Financial Institutions som likeverdige med visse krav i 

artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1105 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av 

Singapores rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner under 

tilsyn av Monetary Authority of Singapore som likeverdige med visse krav i artikkel 11 i 

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

transaksjonsregistre(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1106 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av 

Australias rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner under 

tilsyn av Australian Prudential Regulation Authority som likeverdige med visse krav i artikkel 11 i 

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

transaksjonsregistre(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1107 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av 

Hongkongs rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner under 

tilsyn av Hong Kong Monetary Authority som likeverdige med visse krav i artikkel 11 i 

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

transaksjonsregistre(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1108 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av De 

forente staters rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner 

under tilsyn av Board of Governors of the Federal Reserve System, Office of the Comptroller of 

the Currency, Federal Deposit Insurance Corporation, Farm Credit Administration og Federal 

Housing Finance Agency som likeverdige med visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre(6) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –  

  

(1) EUT L 238 av 6.7.2021, s. 84. 

(2) EUT L 238 av 6.7.2021, s. 89. 

(3) EUT L 238 av 6.7.2021, s. 94. 

(4) EUT L 238 av 6.7.2021, s. 99. 

(5) EUT L 238 av 6.7.2021, s. 104. 

(6) EUT L 238 av 6.7.2021, s. 109. 

2022/EØS/42/13 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 31bcaz (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/85), 

skal nye numre lyde: 

”31bcaza. 32021 D 1103: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1103 av 5. juli 2021 om 

anerkjennelse av Brasils rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for 

derivattransaksjoner som inngås av brasilianske institusjoner som reguleres av Brasils 

sentralbank, som likeverdige med visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

(EUT L 238 av 6.7.2021, s. 84). 

31bcazb. 32021 D 1104: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1104 av 5. juli 2021 om 

anerkjennelse av Canadas rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for 

derivattransaksjoner under tilsyn av Office of the Superintendent of Financial Institutions 

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

nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 238 av 

6.7.2021, s. 89). 

31bcazc. 32021 D 1105: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1105 av 5. juli 2021 om 

anerkjennelse av Singapores rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for 

derivattransaksjoner under tilsyn av Monetary Authority of Singapore som likeverdige med 

visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-

derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 238 av 6.7.2021, s. 94). 

31bcazd. 32021 D 1106: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1106 av 5. juli 2021 om 

anerkjennelse av Australias rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for 

derivattransaksjoner under tilsyn av Australian Prudential Regulation Authority som 

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

nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 238 av 

6.7.2021, s. 99). 

31bcaze. 32021 D 1107: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1107 av 5. juli 2021 om 

anerkjennelse av Hongkongs rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for 

derivattransaksjoner under tilsyn av Hong Kong Monetary Authority som likeverdige med 

visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-

derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 238 av 6.7.2021, s. 104). 

31bcazf. 32021 D 1108: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1108 av 5. juli 2021 om 

anerkjennelse av De forente staters rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer 

for derivattransaksjoner under tilsyn av Board of Governors of the Federal Reserve System, 

Office of the Comptroller of the Currency, Federal Deposit Insurance Corporation, Farm 

Credit Administration og Federal Housing Finance Agency som likeverdige med visse krav i 

artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, 

sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 238 av 6.7.2021, s. 109).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1103, (EU) 2021/1104, (EU) 2021/1105, (EU) 

2021/1106, (EU) 2021/1107 og (EU) 2021/1108 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 14/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2019/1936 av 23. oktober 2019 om endring av direktiv 

2008/96/EF om sikkerhetsforvaltning av veiinfrastrukturen(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. 17j (europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/96/EF) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 L 1936: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1936 av 23. oktober 2019 (EUT  

L 305 av 26.11.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2019/1936 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 305 av 26.11.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/14 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 15/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/1233 av 14. juli 2021 om endring av direktiv (EU) 

2017/2397 med hensyn til overgangsbestemmelser for anerkjennelse av tredjelandssertifikater(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. 46c (europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

– 32021 L 1233: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/1233 av 14. juli 2021 (EUT L 274 

av 30.7.2021, s. 52).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2021/1233 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 274 av 30.7.2021, s. 52. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/15 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 16/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/1889 av 23. juli 2021 om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 95/93 med hensyn til forlengelse av tiltak for midlertidige lettelser i reglene for 

utnyttelse av tidsluker som følge av covid-19-krisen(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. 64b (rådsforordning (EØF) nr. 95/93) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32021 R 1889: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1889 av 23. juli 2021 (EUT L 384 av 

29.10.2021, s. 20).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/1889 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 384 av 29.10.2021, s. 20. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/16 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 17/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/1062 av 28. juni 2021 om retting av den 

svenske språkversjonen av forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsettelse av tekniske krav og 

administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 216/2008(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. 66nf (kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32021 R 1062: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1062 av 28. juni 2021 (EUT 

L 229 av 29.6.2021, s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2021/1062 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 229 av 29.6.2021, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/17 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 18/2022 

av 4. februar 2022 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1226 av 21. desember 2020 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF for å tilpasse det til den vitenskapelige og tekniske 

utviklingen med hensyn til felles støyvurderingsmetoder(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. 32g (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32021 L 1226: Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1226 av 21. desember 2020 (EUT L 269 

av 28.7.2021, s. 65).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert direktiv (EU) 2021/1226 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 269 av 28.7.2021, s. 65. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/18 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 19/2022 

av 4. februar 2022  

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen,  

arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner) 

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) 2018/957 av 28. juni 2018 om endring av direktiv 

96/71/EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XVIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XVIII nr. 30 (europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF) gjøres følgende 

endringer: 

1. Følgende tilføyes: 

”, endret ved: 

– 32018 L 0957: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/957 av 28. juni 2018 (EUT  

L 173 av 9.7.2018, s. 16).” 

2. Tilpasningsteksten skal lyde: 

”I artikkel 3 nr. 10 skal ordet ’traktatene’ forstås som ’EØS-avtalen’.” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2018/957 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 173 av 9.7.2018, s. 16. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/19 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 20/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/1845 av 20. oktober 2021 om endring av avgjerd (EU) 2017/175 

med omsyn til det tidsrommet som kriteria for tildeling av EU-miljømerket til overnattingsstader 

og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll 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. 2m (kommisjonsavgjerd (EU) 2017/175) vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

– 32021 D 1845: Kommisjonsavgjerd (EU) 2021/1845 av 20. oktober 2021 (EUT L 376 av 

22.10.2021, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksta til avgjerd (EU) 2021/1845 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) TEU L 376 av 22.10.2021, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2022/EØS/42/20 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 21/2022 

av 4. februar 2022  

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) 2021/1870 av 22. oktober 2021 om fastsetjing av kriteria for tildeling av 

EU-miljømerket til kosmetiske produkt og dyrepleieprodukt(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

2) Kommisjonsavgjerd (EU) 2021/1871 av 22. oktober 2021 om endring av avgjerd 2014/312/EU om 

fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til måling og lakk til innandørs og 

utandørs bruk(2) skal takast inn i EØS-avtala. 

3) Avgjerd (EU) 2021/1870 opphevar kommisjonsbeslutning 2014/893/EU(3), som er teken inn i 

EØS-avtala og difor skal opphevast i EØS-avtala. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 2v (kommisjonsavgjerd 2014/312/EU) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32021 D 1871: Kommisjonsavgjerd (EU) 2021/1871 av 22. oktober 2021 (EUT L 379 av 

26.10.2021, s. 49).” 

2. Teksta i nr. 2y (kommisjonsbeslutning 2014/893/EU) skal lyde: 

”32021 D 1870: Kommisjonsavgjerd (EU) 2021/1870 av 22. oktober 2021 om fastsetjing av kriteria 

for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske produkt og dyrepleieprodukt (EUT L 379 av 

26.10.2021, s. 8).” 

Artikkel 2 

Teksta til avgjerd (EU) 2021/1870 og (EU) 2021/1871 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 5. februar 2022, 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.  

  

(1) TEU L 379 av 26.10.2021, s. 8. 

(2) TEU L 379 av 26.10.2021, s. 49. 

(3) TEU L 354 av 11.12.2014, s. 47. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2022/EØS/42/21 
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Utferda i Brussel 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 22/2022 

av 4. februar 2022 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1416 av 17. juni 2021 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til å unnta innkommende flygninger fra 

Det forente kongerike fra EUs ordning for handel med utslippskvoter(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. 21al (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF) gjøres følgende 

endringer: 

1. Nytt strekpunkt skal lyde: 

”– 32021 R 1416: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1416 av 17. juni 2021 (EUT L 305 

av 31.8.2021, s. 1).” 

2. Teksten i tilpasning u) skal lyde: 

”I andre ledd under oppføringen ‘Luftfart’ i kolonnen ‘Virksomhet’ i tabellen i vedlegg I: 

i) andre ledd i bokstav j) og bokstav k) som endret ved delegert kommisjonsbeslutning (EU) 

2020/1071 av 18. mai 2020, og bokstav l) skal få anvendelse fra 1. januar 2020, 

ii) andre ledd i bokstav j) og bokstav k) som endret ved delegert kommisjonsforordning (EU) 

2021/1416 av 17. juni 2021, og bokstav m) skal få anvendelse fra 1. januar 2021.” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/1416 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 5. februar 2022, 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.  

  

(1) EUT L 305 av 31.8.2021, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/22 
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Utferdiget i Brussel 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 23/2022 

av 4. februar 2022 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1868 av 28. august 2019 om endring av forordning 

(EU) nr. 1031/2010 for å tilpasse auksjoneringen av utslippskvoter til reglene for EUs ordning for 

handel med utslippskvoter for perioden 2021–2030 og til klassifiseringen av utslippskvoter som 

finansielle instrumenter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX nr. 21ala (kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010) gjøres følgende 

endringer: 

1. Tittelen på rettsakten skal lyde: 

”Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon og 

andre sider ved auksjonering av utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Unionen”. 

2. Nytt strekpunkt skal lyde: 

”– 32019 R 1868: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1868 av 28. august 2019 (EUT  

L 289 av 8.11.2019, s. 9).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/1868 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 5. februar 2022, 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.  

  

(1) EUT L 289 av 8.11.2019, s. 9. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/23 
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Utferdiget i Brussel 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 24/2022 

av 4. februar 2022  

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1961 av 5. august 2021 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 for å ta hensyn til utviklingen i massen til nye 

personbiler som ble registrert i 2017, 2018 og 2019(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 168/2020 av 23. oktober 2020(2) får Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2021/1961 ikke anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX nr. 21az (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32021 R 1961: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1961 av 5. august 2021 (EUT L 400 av 

12.11.2021, s. 14).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/1961 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 400 av 12.11.2021, s. 14. 

(2) Ennå ikke kunngjort. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/24 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 25/2022 

av 4. februar 2022 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1589 av 22. juli 2020 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til data om nye tunge kjøretøyer 

som skal overvåkes og rapporteres av medlemsstatene og produsentene(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. 21azk (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32020 R 1589: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1589 av 22. juli 2020 (EUT L 360 av 

30.10.2020, s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2020/1589 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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 396/2021 av 10. desember 2021(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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1)  EUT L 360 av 30.10.2020, s. 4. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) Ennå ikke kunngjort. 

2022/EØS/42/25 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 26/2022 

av 4. februar 2022  

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1079 av 20. juli 2020 om kontroll og 

korrigering av dataene nevnt i forordning (EU) 2018/956 om overvåking og rapportering av CO2-

utslipp fra og drivstofforbruk for nye tunge kjøretøyer(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX, etter nr. 21azka (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242), 

skal nytt nummer lyde: 

”21azkb. 32020 R 1079: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1079 av 20. juli 2020 

om kontroll og korrigering av dataene nevnt i forordning (EU) 2018/956 om overvåking og 

rapportering av CO2-utslipp fra og drivstofforbruk for nye tunge kjøretøyer (EUT L 235 av 

22.7.2020, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2020/1079 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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 396/2021 av 10. desember 2021(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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 235 av 22.7.2020, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) Ennå ikke kunngjort. 

2022/EØS/42/26 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 27/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/2036 av 19. november 2021 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. 17(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: 

”– 32021 R 2036: Kommisjonsforordning (EU) 2021/2036 av 19. november 2021 (EUT L 416 av 

23.11.2021, s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2021/2036 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 416 av 23.11.2021, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/27 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 28/2022 

av 4. februar 2022 

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) Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/1240 av 13. juli 2021 om EU-portalen og EU-databasen for 

kliniske utprøvinger av legemidler til mennesker med hensyn til oppfyllelsen av kravene nevnt i 

artikkel 82 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII, etter nr. 18a (delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1569), 

skal nytt nummer lyde: 

”18b. 32021 D 1240: Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/1240 av 13. juli 2021 om EU-portalen og EU-

databasen for kliniske utprøvinger av legemidler til mennesker med hensyn til oppfyllelsen av 

kravene nevnt i artikkel 82 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 (EUT 

L 275 av 31.7.2021, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til beslutning (EU) 2021/1240 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 275 av 31.7.2021, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/28 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 29/2022 

av 4. februar 2022 

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 Kommisjonens gjennom-

føringsbeslutning (EU) 2020/2126 av 16. desember 2020 om fastsettelse av medlemsstatenes årlige 

utslippstildelinger for tidsrommet 2021–2030 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2018/842(1). 

2) I tråd med artikkel 4 i forordning (EU) 2018/842, som tilpasset til EØS-avtalen ved EØS-

komiteens beslutning nr. 269/2019 av 25. oktober 2019(2), har EFTAs overvåkingsorgan fattet 

vedtak nr. 204/21/COL av 21. juli 2021, som fastsetter Islands og Norges årlige utslippstildelinger i 

henhold til artikkel 4 i forordning (EU) 2018/842.  

3) I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 269/2019 av 25. oktober 2019 får forordning (EU) 

2018/842 ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 3 nr. 8 bokstav a), etter andre strekpunkt (europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/842), tilføyes følgende: 

”– 32020 D 2126: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2126 av 16. desember 2020 

om fastsettelse av medlemsstatenes årlige utslippstildelinger for tidsrommet 2021–2030 i henhold 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/842 (EUT L 426 av 17.12.2020, s. 58).  

Beslutningen skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasninger: 

i) I tabellen i vedlegg I tilføyes følgende: 

’ 

Island 3 109 329 

Norge 28 925 334 

’ 

ii) I tabellen i vedlegg II tilføyes følgende: 

’   

  

(1) EUT L 426 av 17.12.2020, s. 58. 

(2) Ennå ikke kunngjort. 

2022/EØS/42/29 



Nr. 42/44 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.6.2022 

 

Island 
2 876 

150 

2 802 

993 

2 729 

836 

2 656 

679 

2 583 

522 

2 510 

365 

2 437 

208 

2 364 

050 

2 290 

893 

2 217 

736 

Norge 
25 164

 459 

24 296

 764 

23 429

 068 

22 561

 373 

21 693

 677 

20 825

 982 

19 958

 287 

19 090

 591 

18 222

 896 

17 355

 200 

’ 

iii) I tabellen i vedlegg III tilføyes følgende: 

’ 

Island 1 243 732 

Norge 5 785 067 

’.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2126 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 5. februar 2022, 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 30/2022 

av 4. februar 2022 

om ikrafttredelsen av EØS-komiteens beslutning nr. 371/2021 av 10. desember 2021 

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) 2019/5 av 11. desember 2018 om endring av 

forordning (EF) nr. 726/2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og 

overvåking av legemidler til mennesker og legemidler til dyr og om opprettelse av et europeisk 

legemiddelkontor, forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn og direktiv 2001/83/EF 

om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(1) og europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/6 av 11. desember 2018 om legemidler til dyr og om oppheving av 

direktiv 2001/82/EF(2) ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 371/2021 

av 10. desember 2021(3). 

2) EØS-komiteens beslutning nr. 371/2021 av 10. desember 2021 bør tre i kraft dagen etter at alle 

meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt med hensyn til denne beslutningen – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

EØS-komiteens beslutning nr. 371/2021 av 10. desember 2021 skal, uten hensyn til dens artikkel 5, tre i 

kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt med hensyn til denne 

beslutningen.  

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft 5. februar 2022 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

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

Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

(1) EUT L 4 av 7.1.2019, s. 24. 

(2) EUT L 4 av 7.1.2019, s. 43. 

(3) Ennå ikke kunngjort. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2022/EØS/42/30 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 31/2022 

av 4. februar 2022 

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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 av 30. mai 2018 om økologisk produksjon og 

merking av økologiske produkter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1), rettet 

ved EUT L 270 av 29.10.2018, s. 37, EUT L 305 av 26.11.2019, s. 59, EUT L 7 av 11.1.2021,  

s. 53, og EUT L 204 av 10.6.2021, s. 47, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1693 av 11. november 2020 om endring av 

forordning (EU) 2018/848 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med 

hensyn til dens anvendelsesdato og visse andre datoer nevnt i forordningen(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Forordning (EU) 2018/848 opphever rådsforordning (EF) nr. 834/2007(3), som er innlemmet i 

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

4) Denne beslutning vedrører bestemmelser om plantehelse. Bestemmelser om plantehelse faller 

utenfor EØS-avtalens virkeområde og får derfor ikke anvendelse for EFTA-statene. 

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 skal teksten i nr. 54b (rådsforordning (EF) nr. 834/2007) lyde: 

”32018 R 0848: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/848 av 30. mai 2018 om økologisk 

produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 

(EUT L 150 av 14.6.2018, s. 1), rettet ved EUT L 270 av 29.10.2018, s. 37, EUT L 305 av 26.11.2019,  

s. 59, EUT L 7 av 11.1.2021, s. 53, og EUT L 204 av 10.6.2021, s. 47, endret ved: 

– 32020 R 1693: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1693 av 11. november 2020 

(EUT L 381 av 13.11.2020, s. 1). 

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

  

(1)  EUT L 150 av 14.6.2018, s. 1. 

(2)  EUT L 381 av 13.11.2020, s. 1. 

(3)  EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

2022/EØS/42/31 
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a) Forordningens bestemmelser skal ikke få anvendelse for området plantehelse i EFTA-statene. 

b) Henvisninger til kriterier fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1305/2013 og 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1380/2013 skal, når det gjelder EFTA-statene, forstås 

som henvisninger til kriterier fastsatt i EFTA-statenes nasjonale lovgivning. 

c) EFTAs overvåkingsorgan skal ha tilgang til systemene beskrevet i artikkel 43 nr. 1 og  

artikkel 51 nr. 2. 

d) I artikkel 45 nr. 1 bokstav b) ii) skal følgende tilføyes etter ordet ’handelsavtalen’: 

’eller, når det gjelder EFTA-statene, EFTA-statenes beslutninger truffet i samsvar med artikkel 47 

andre ledd’. 

e) I artikkel 47 skal nytt ledd lyde: 

’Når Unionen har anerkjent et tredjeland i samsvar med denne bestemmelsen, skal den underrette 

EFTA-statenes faste komité. EFTA-statene skal innen 30 dager etter å ha mottatt meldingen treffe en 

beslutning om å anerkjenne tredjelandets likeverdighet og produktvilkårene som er angitt i 

meldingen fra Unionen. EØS-komiteen skal underrettes om disse beslutningene og skal jevnlig 

offentliggjøre en liste over beslutningene i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.’. 

f) I artikkel 60 skal følgende tilføyes etter ordene ’1. januar 2022’: 

’eller, når det gjelder EFTA-statene, ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 31/2022 

av 4. februar 2022,’. 

g) I vedlegg II del I nr. 1.5 første ledd skal følgende tilføyes etter ordet ’Danmark’: 

’, og for arealer som før 14. juni 2018 er sertifisert som økologiske for denne bruken i EFTA-

statene’. 

h) I listen i vedlegg IV skal følgende tilføyes: 

’IS:  lífrænt. 

NO: økologisk.’.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/848, rettet ved EUT L 270 av 29.10.2018, s. 37, EUT L 305 av 

26.11.2019, s. 59, EUT L 7 av 11.1.2021, s. 53, og EUT L 204 av 10.6.2021, s. 47, og (EU) 2020/1693 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 dagen etter 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 32/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/642 av 30. oktober 2020 om endring av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til visse opplysninger som skal 

gis på merkingen av økologiske produkter(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. 54b (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848) 

tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32021 R 0642: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/642 av 30. oktober 2020 (EUT L 133 

av 20.4.2021, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/642 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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 31/2022 av 4. februar 2022(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.  

  

(1) EUT L 133 av 20.4.2021, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 175 av 30.6.2022, s. 46 og EØS-tillegget nr. 42 av 30.6.2022, s. 46. 

2022/EØS/42/32 
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Utferdiget i Brussel 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 33/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/716 av 9. februar 2021 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til regler for økologisk 

produksjon av spirer og julesalat, om fôr til visse akvakulturdyr og om parasittbehandling i 

akvakultur(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. 54b (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32021 R 0716: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/716 av 9. februar 2021 (EUT L 151 av 

3.5.2021, s. 5).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/716 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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 31/2022 av 4. februar 2022(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.  

  

(1)  EUT L 151 av 3.5.2021, s. 5. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 175 av 30.6.2022, s. 46 og EØS-tillegget nr. 42 av 30.6.2022, s. 46. 

2022/EØS/42/33 
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Utferdiget i Brussel 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 34/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2020/427 av 13. januar 2020 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til visse detaljerte produksjons-

regler for økologiske produkter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1794 av 16. september 2020 om endring av del I i 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til bruk av 

planteformeringsmateriale fra omlegging og ikke-økologisk planteformeringsmateriale(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2146 av 24. september 2020 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til særskilte produksjonsregler 

for økologisk produksjon(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/269 av 4. desember 2020 om endring av delegert 

forordning (EU) 2020/427 med hensyn til anvendelsesdatoen for visse detaljerte produksjonsregler 

for økologiske produkter i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848(4) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 av 26. mars 2020 om fastsettelse av 

visse gjennomføringsregler for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til 

de dokumentene som er nødvendige for anerkjennelse med tilbakevirkende kraft av om-

leggingsperioder, produksjon av økologiske produkter og opplysninger som skal framlegges av 

medlemsstatene(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2042 av 11. desember 2020 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 med hensyn til anvendelsesdatoen og visse andre datoer 

som er relevante for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om 

økologisk produksjon(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) 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. 

8) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres –  

  

(1)  EUT L 87 av 23.3.2020, s. 1. 

(2)  EUT L 402 av 1.12.2020, s. 23. 

(3)  EUT L 428 av 18.12.2020, s. 5. 

(4)  EUT L 60 av 22.2.2021, s. 24. 

(5)  EUT L 98 av 31.3.2020, s. 2. 

(6)  EUT L 420 av 14.12.2020, s. 9. 

2022/EØS/42/34 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 54b (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32020 R 0427: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/427 av 13. januar 2020 (EUT  

L 87 av 23.3.2020, s. 1), endret ved: 

– 32021 R 0269: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/269 av 4. desember 2020 

(EUT L 60 av 22.2.2021, s. 24). 

– 32020 R 1794: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1794 av  

16. september 2020 (EUT L 402 av 1.12.2020, s. 23).” 

2. Etter nr. 54bc (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/977) skal nye numre lyde: 

”54bd. 32020 R 2146: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2146 av 24. september 2020 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til 

særskilte produksjonsregler for økologisk produksjon (EUT L 428 av 18.12.2020, s. 5). 

54be.  32020 R 0464: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 av 26. mars 2020 

om fastsettelse av visse gjennomføringsregler for europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2018/848 med hensyn til de dokumentene som er nødvendige for anerkjennelse med 

tilbakevirkende kraft av omleggingsperioder, produksjon av økologiske produkter og 

opplysninger som skal framlegges av medlemsstatene (EUT L 98 av 31.3.2020, s. 2), 

endret ved: 

– 32020 R 2042: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2042 av  

11. desember 2020 (EUT L 420 av 14.12.2020, s. 9).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2020/427, (EU) 2020/1794, (EU) 2020/2146 og (EU) 2021/269 og 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 og (EU) 2020/2042 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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 31/2022 av 4. februar 2022(7) 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(7) EUT L 175 av 30.6.2022, s. 46 og EØS-tillegget nr. 42 av 30.6.2022, s. 46. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 35/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/771 av 21. januar 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 ved fastsettelse av særlige kriterier og vilkår 

for kontroll av dokumentasjon innenfor rammen av offentlig kontroll av økologisk produksjon og 

offentlig kontroll av grupper av driftsansvarlige(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1006 av 12. april 2021 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til malen for sertifikatet som 

bekrefter overholdelse av reglene for økologisk produksjon(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 54b (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32021 R 1006: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1006 av 12. april 2021 (EUT  

L 222 av 22.6.2021, s. 3).” 

2. Etter nr. 54be (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/464) skal nytt nummer lyde: 

”54bf.  32021 R 0771: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/771 av 21. januar 2021 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 ved fastsettelse av særlige 

kriterier og vilkår for kontroll av dokumentasjon innenfor rammen av offentlig kontroll av 

økologisk produksjon og offentlig kontroll av grupper av driftsansvarlige (EUT L 165 av 

11.5.2021, s. 25).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/771 og (EU) 2021/1006 på islandsk og norsk, som skal 

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

  

(1)  EUT L 165 av 11.5.2021, s. 25. 

(2)  EUT L 222 av 22.6.2021, s. 3. 

2022/EØS/42/35 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 31/2022 av 4. februar 2022(3) 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(3) EUT L 175 av 30.6.2022, s. 46 og EØS-tillegget nr. 42 av 30.6.2022, s. 46. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 36/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/1342 av 27. mai 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med regler om de opplysningene som 

tredjeland, kontrollmyndigheter og kontrollorganer skal sende med henblikk på tilsyn med deres 

anerkjennelse i henhold til artikkel 33 nr. 2 og 3 i rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder 

importerte økologiske produkter, og de tiltakene som skal treffes ved utøvelsen av dette tilsynet(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. 54bf (delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/771), 

skal nytt nummer lyde: 

”54bg. 32021 R 1342: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1342 av 27. mai 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med regler om de opplysningene som 

tredjeland, kontrollmyndigheter og kontrollorganer skal sende med henblikk på tilsyn med deres 

anerkjennelse i henhold til artikkel 33 nr. 2 og 3 i rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det 

gjelder importerte økologiske produkter, og de tiltakene som skal treffes ved utøvelsen av dette 

tilsynet (EUT L 292 av 16.8.2021, s. 20).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/1342 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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 31/2022 av 4. februar 2022(2) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

(1) EUT L 292 av 16.8.2021, s. 20. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 175 av 30.6.2022, s. 46 og EØS-tillegget nr. 42 av 30.6.2022, s. 46. 

2022/EØS/42/36 
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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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 37/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/1691 av 12. juli 2021 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til kravene om journalføring for 

driftsansvarlige i økologisk produksjon(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1697 av 13. juli 2021 om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til kriteriene for anerkjennelse av kontroll-

myndigheter og kontrollorganer med kompetanse til å gjennomføre kontroller av økologiske 

produkter i tredjeland, og for tilbakekalling av anerkjennelsen(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1378 av 19. august 2021 om fastsettelse av 

visse regler for sertifikatet som utstedes til driftsansvarlige, grupper av driftsansvarlige og 

eksportører i tredjeland som deltar i import av økologiske produkter og omleggingsprodukter til 

Unionen, og om opprettelse av listen over anerkjente kontrollmyndigheter og kontrollorganer i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848(3) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

4) 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. 

5) 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. 54b (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32021 R 1691: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1691 av 12. juli 2021 (EUT L 334 

av 22.9.2021, s. 1), 

– 32021 R 1697: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1697 av 13. juli 2021 (EUT L 336 

av 23.9.2021, s. 3).” 

2. Etter nr. 54bg (delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1342) skal nytt nummer lyde:  

  

(1) EUT L 334 av 22.9.2021, s. 1. 

(2) EUT L 336 av 23.9.2021, s. 3. 

(3) EUT L 297 av 20.8.2021, s. 24. 

2022/EØS/42/37 
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”54bh. 32021 R 1378: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1378 av  

19. august 2021 om fastsettelse av visse regler for sertifikatet som utstedes til 

driftsansvarlige, grupper av driftsansvarlige og eksportører i tredjeland som deltar i import 

av økologiske produkter og omleggingsprodukter til Unionen, og om opprettelse av listen 

over anerkjente kontrollmyndigheter og kontrollorganer i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2018/848 (EUT L 297 av 20.8.2021, s. 24).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/1691 og (EU) 2021/1697 og gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1378 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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 31/2022 av 4. februar 2022(4) 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(4) EUT L 175 av 30.6.2022, s. 46 og EØS-tillegget nr. 42 av 30.6.2022, s. 46. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 38/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/715 av 20. januar 2021 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til kravene til grupper av 

driftsansvarlige(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1189 av 7. mai 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til produksjon og markedsføring 

av planteformeringsmateriale fra økologisk heterogent materiale av bestemte slekter eller arter(2) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/279 av 22. februar 2021 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med 

hensyn til kontroller og andre tiltak for å sikre sporbarhet og overholdelse av reglene for økologisk 

produksjon og merking av økologiske produkter(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1165 av 15. juli 2021 om godkjenning av 

visse produkter og stoffer for bruk i økologisk produksjon og opprettelse av lister over disse(4) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2021/1165 opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 889/ 

2008(5), med unntak av vedlegg VII og XI, som fortsatt får anvendelse fram til 31. desember 2023. 

Forordning (EF) nr. 889/2008 er innlemmet i EØS-avtalen og skal følgelig oppheves i EØS-

avtalen, med unntak av vedlegg VII og XI, som fortsatt får anvendelse fram til 31. desember 2023. 

6) 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. 

7) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

  

(1)  EUT L 151 av 3.5.2021, s. 1. 

(2)  EUT L 258 av 20.7.2021, s. 18. 

(3)  EUT L 62 av 23.2.2021, s. 6. 

(4)  EUT L 253 av 16.7.2021, s. 13. 

(5)  EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

2022/EØS/42/38 
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1. I nr. 54b (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32021 R 0715: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/715 av 20. januar 2021  

(EUT L 151 av 3.5.2021, s. 1).” 

2. Etter nr. 54bh (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1378) skal nye numre lyde: 

”54bi. 32021 R 1189: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1189 av 7. mai 2021 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til produksjon 

og markedsføring av planteformeringsmateriale fra økologisk heterogent materiale av 

bestemte slekter eller arter (EUT L 258 av 20.7.2021, s. 18). 

54bj.  32021 R 0279: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/279 av 22. februar 

2021 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til kontroller og andre tiltak for å sikre 

sporbarhet og overholdelse av reglene for økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter (EUT L 62 av 23.2.2021, s. 6). 

54bk.  32021 R 1165: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1165 av 15. juli 2021 

om godkjenning av visse produkter og stoffer for bruk i økologisk produksjon og 

opprettelse av lister over disse (EUT L 253 av 16.7.2021, s. 13).” 

3. Teksten i nr. 54ba (kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008) oppheves. Vedlegg VII og XI til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 får fortsatt anvendelse fram til 31. desember 2023. 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/715 og (EU) 2021/1189 og gjennomføringsforordning (EU) 

2021/279 og (EU) 2021/1165 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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 31/2022 av 4. februar 2022(6) 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(6) EUT L 175 av 30.6.2022, s. 46 og EØS-tillegget nr. 42 av 30.6.2022, s. 46. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 39/2022 

av 4. februar 2022 

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) 2021/1698 av 13. juli 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med prosedyrekrav for anerkjennelsen av 

kontrollmyndigheter og kontrollorganer som har kompetanse til å gjennomføre kontroller av 

sertifisert økologiske driftsansvarlige og grupper av driftsansvarlige samt av økologiske produkter i 

tredjeland, og med regler om deres tilsyn og de kontrollene og andre tiltakene disse 

kontrollmyndighetene og kontrollorganene skal gjennomføre(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. 54bk (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1165), tilføyes følgende: 

”54bl. 32021 R 1698: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1698 av 13. juli 2021 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med prosedyrekrav for anerkjennelsen 

av kontrollmyndigheter og kontrollorganer som har kompetanse til å gjennomføre kontroller av 

sertifisert økologiske driftsansvarlige og grupper av driftsansvarlige samt av økologiske 

produkter i tredjeland, og med regler om deres tilsyn og de kontrollene og andre tiltakene disse 

kontrollmyndighetene og kontrollorganene skal gjennomføre (EUT L 336 av 23.9.2021, s. 7).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/1698 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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel  

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 31/2022 av 4. februar 2022(2) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

(1)  EUT L 336 av 23.9.2021, s. 7. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 175 av 30.6.2022, s. 46 og EØS-tillegget nr. 42 av 30.6.2022, s. 46. 

2022/EØS/42/39 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 40/2022 

av 4. februar 2022 

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2305 av 21. oktober 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med regler for i hvilke tilfeller og på hvilke 

vilkår økologiske produkter og omleggingsprodukter er unntatt fra offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjoner, om stedet for offentlig kontroll av slike produkter og om endring av 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2306 av 21. oktober 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med regler for offentlig kontroll av 

forsendelser av økologiske produkter og omleggingsprodukter beregnet på import til Unionen, og 

om kontrollsertifikatet(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1935 av 8. november 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 med hensyn til de opplysningene og dataene om 

økologisk produksjon og merking av økologiske produkter som skal framlegges ved hjelp av 

standardskjemaet(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2119 av 1. desember 2021 om fastsettelse av 

nærmere regler for visse journaler og erklæringer som kreves fra driftsansvarlige og grupper av 

driftsansvarlige, og for de tekniske midlene til utstedelse av sertifikater i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 samt om endring av Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2021/1378 med hensyn til utstedelse av sertifikatet til driftsansvarlige, 

grupper av driftsansvarlige og eksportører i tredjeland(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2307 av 21. oktober 2021 om fastsettelse av 

regler for dokumenter og meldinger som kreves for økologiske produkter og omleggingsprodukter 

beregnet på import til Unionen(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2325 av 16. desember 2021 om opprettelse, i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848, av listen over tredjeland og listen 

over kontrollmyndigheter og kontrollorganer som er anerkjent i henhold til artikkel 33 nr. 2 og 3 i 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med sikte på import av økologiske produkter til Unionen(6) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Delegert forordning (EU) 2021/2306 opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(7), som 

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

  

(1)  EUT L 461 av 27.12.2021, s. 5. 

(2)  EUT L 461 av 27.12.2021, s. 13. 

(3)  EUT L 396 av 10.11.2021, s. 17. 

(4)  EUT L 430 av 2.12.2021, s. 24. 

(5)  EUT L 461 av 27.12.2021, s. 30. 

(6)  EUT L 465 av 29.12.2021, s. 8. 

(7)  EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

2022/EØS/42/40 
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8) 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. 

9) 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. 11ba (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723) og kapittel II 

nr. 31qa (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32021 R 1935: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1935 av 8. november 2021 

(EUT L 396 av 10.11.2021, s. 17).” 

2. I kapittel I del 1.1 nr. 11bv (delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2123) og 11bw (delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2019/2124) og kapittel II nr. 31qv (delegert kommisjonsforordning (EU) 

2019/2123) og 31qw (delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2124) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32021 R 2305: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2305 av 21. oktober 2021 (EUT  

L 461 av 27.12.2021, s. 5).” 

3. I kapittel I del 1.1, etter nr. 11c (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/466), skal nytt 

nummer lyde: 

”11d. 32021 R 2305: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2305 av 21. oktober 2021 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med regler for i hvilke 

tilfeller og på hvilke vilkår økologiske produkter og omleggingsprodukter er unntatt fra 

offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, om stedet for offentlig kontroll av slike 

produkter og om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2123 og (EU) 

2019/2124 (EUT L 461 av 27.12.2021, s. 5).” 

4. I kapittel II, etter nr. 31r (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/466), skal nytt 

nummer lyde: 

”31s.  32021 R 2305: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2305 av 21. oktober 2021 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med regler for i hvilke 

tilfeller og på hvilke vilkår økologiske produkter og omleggingsprodukter er unntatt fra 

offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, om stedet for offentlig kontroll av slike 

produkter og om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2123 og (EU) 

2019/2124 (EUT L 461 av 27.12.2021, s. 5).” 

Artikkel 2 

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

1. Teksten i nr. 54bb (kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008) skal lyde: 

”32021 R 2306: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2306 av 21. oktober 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med regler for offentlig kontroll av forsendelser 

av økologiske produkter og omleggingsprodukter beregnet på import til Unionen, og om kontroll-

sertifikatet (EUT L 461 av 27.12.2021, s. 13).  
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Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasninger:  

a)  I artikkel 7 nr. 1 skal ordene ’eller i samsvar med islandske og norske tollprosedyrer’ tilføyes 

etter henvisningen til forordning (EU) nr. 952/2013. 

b)  I kontrollsertifikatene for import av økologiske produkter og omleggingsprodukter er det ikke et 

krav til Island og Norge om å bruke EORI-nummer for identifisering.” 

2. I nr. 54bh (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1378) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32021 R 2119: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2119 av 1. desember 2021 

(EUT L 430 av 2.12.2021, s. 24).” 

3. Etter nr. 54bl (delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1698) skal nye numre lyde: 

”54bm.  32021 R 2119: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2119 av  

1. desember 2021 om fastsettelse av nærmere regler for visse journaler og erklæringer som 

kreves fra driftsansvarlige og grupper av driftsansvarlige, og for de tekniske midlene til 

utstedelse av sertifikater i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 

samt om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1378 med hensyn 

til utstedelse av sertifikatet til driftsansvarlige, grupper av driftsansvarlige og eksportører i 

tredjeland (EUT L 430 av 2.12.2021, s. 24). 

54bn.  32021 R 2307: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2307 av  

21. oktober 2021 om fastsettelse av regler for dokumenter og meldinger som kreves for 

økologiske produkter og omleggingsprodukter beregnet på import til Unionen (EUT L 461 

av 27.12.2021, s. 30). 

54bo.  32021 R 2325: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2325 av  

16. desember 2021 om opprettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/848, av listen over tredjeland og listen over kontrollmyndigheter og kontrollorganer 

som er anerkjent i henhold til artikkel 33 nr. 2 og 3 i rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med 

sikte på import av økologiske produkter til Unionen (EUT L 465 av 29.12.2021, s. 8).” 

4. I nr. 164a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32021 R 1935: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1935 av 8. november 2021 

(EUT L 396 av 10.11.2021, s. 17).” 

5. I nr. 164v (delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2123) og 164w (delegert kommisjons-

forordning (EU) 2019/2124) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32021 R 2305: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2305 av 21. oktober 2021 (EUT  

L 461 av 27.12.2021, s. 5).” 

6. Etter nr. 164x (delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2126) skal nytt nummer lyde: 

”164y.  32021 R 2305: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2305 av 21. oktober 2021 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med regler for i hvilke 

tilfeller og på hvilke vilkår økologiske produkter og omleggingsprodukter er unntatt fra 

offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, om stedet for offentlig kontroll av slike 

produkter og om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2123 og (EU) 

2019/2124 (EUT L 461 av 27.12.2021, s. 5).”  



30.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 42/67 

 3
0

.6
.2

0
2
2

 
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. 4

2
/6

7
 

Artikkel 3 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/2305 og (EU) 2021/2306 og gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1935, (EU) 2021/2119, (EU) 2021/2307 og (EU) 2021/2325 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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 31/2022 av 4. februar 2022(8) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(8) EUT L 175 av 30.6.2022, s. 46 og EØS-tillegget nr. 42 av 30.6.2022, s. 46. 
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