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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 107/2019 

av 8. mai 2019 

om endring av EØS -avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/998 av 12. juli 2018 om endring av vedlegg I 

til vedtak 2009/177/EF med hensyn til status for Kroatia når det gjelder koiherpesvirussykdom 

(KHV), status for Finland når det gjelder infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), listen over 

områder i Irland som er frie for Bonamia ostreae, og listen over områder i Det forente kongerike 

som er frie for Marteilia refringens, og om endring av vedlegg I til beslutning 2010/221/EU med 

hensyn til listen over områder i Det forente kongerike som er frie for østersherpesvirus 1 µvar 

(OsHV-1 µVar)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsvedtak 2006/80/EF(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, er opphevet ved 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1669(3), og skal følgelig oppheves i EØS-

avtalen. 

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 gjøres følgende endringer: 

1. I del 4.2 nr. 89 (kommisjonsvedtak 2009/177/EF) og 94 (kommisjonsavgjerd 2010/221/EU) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 D 0998: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/998 av 12. juli 2018 

(EUT L 178 av 16.7.2018, s. 9).” 

2. I del 1.2 under overskriften ”RETTSAKTER SOM EFTA-STATENE OG EFTAS 

OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA TILBØRLIG HENSYN TIL” oppheves nr. 22 

(kommisjonsvedtak 2006/80/EF). 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/998 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  

  

(1) EUT L 178 av 16.7.2018, s. 9. 

(2) EUT L 36 av 8.2.2006, s. 50. 

(3) EUT L 278 av 8.11.2018, s. 28. 

2022/EØS/69/01 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(*). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 108/2019 

av 8. mai 2019 

om endring av EØS -avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/268 av 15. februar 2019 om endring av forordning (EU) 

nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 med hensyn til visse 

metoder for testing og prøvetaking for salmonella i fjørfe(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 gjøres følgende endringer: 

1. I del 7.1 nr. 53 (kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010) skal nytt strekpunkt lyde:  

”– 32019 R 0268: Kommisjonsforordning (EU) 2019/268 av 15. februar 2019 (EUT L 46 av 

18.2.2019, s. 11).” 

2. I del. 7.1 nr. 51 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1190/2012), 55 (kommisjonsforordning (EU) 

nr. 517/2011) og 57 (kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2012) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 R 0268: Kommisjonsforordning (EU) 2019/268 av 15. februar 2019 (EUT L 46 av 

18.2.2019, s. 11).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/268 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 46 av 18.2.2019, s. 11. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/02 



Nr. 69/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.10.2022 

 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 109/2019 

av 8. mai 2019 

om endring av EØS -avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/49 av 4. januar 2019 om godkjenning av 

natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenmetionin som tilsetningsstoff 

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

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

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

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II, etter nr. 282 (kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/464), skal nytt 

nr. 283 lyde: 

”283. 32019 R 0049: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/49 av 4. januar 2019 om 

godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenmetionin 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 10 av 14.1.2019, s. 2).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/49 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 10 av 14.1.2019, s. 2. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/03 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 110/2019 

av 8. mai 2019 

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

Denne EØS-komitébeslutningen ble publisert i EØS-tillegget nr. 57 av 18.7.2019, s. 31, og EUT L 192 av 

18.7.2019, s. 64. 

2022/EØS/69/04 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 111/2019 

av 8. mai 2019 

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

og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/830 av 9. mars 2018 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 og delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1322/2014 med hensyn til tilpasning av kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med henblikk 

på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel II nr. 40 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0830: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/830 av 9. mars 2018 (EUT L 140 av 

6.6.2018, s. 15).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/830 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 140 av 6.6.2018, s. 15. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/05 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 112/2019 

av 8. mai 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1584 av 22. oktober 2018 om endring av 

forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

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

med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll(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. 54ba (kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 1584: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1584 av 22. oktober 2018 

(EUT L 264 av 23.10.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1854 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 264 av 23.10.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/06 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 113/2019 

av 8. mai 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/36 av 10. januar 2019 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til stoffet N-(2-

metylsykloheksyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid(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. 54zzzzs (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0036: Kommisjonsforordning (EU) 2019/36 av 10. januar 2019 (EUT L 9 av 11.1.2019, 

s. 85).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/36 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 9 av 11.1.2019, s. 85. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 114/2019 

av 8. mai 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1991 av 13. desember 2018 om tillatelse til å 

bringe bær av Lonicera caerulea L. i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat 

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

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/108 av 24. januar 2019 om tillatelse til å 

endre spesifikasjonene for den nye næringsmiddelingrediensen lipidekstrakt fra antarktisk krill 

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

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/109 av 24. januar 2019 om tillatelse til en 

utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. som et nytt næringsmiddel i henhold til 

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

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

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/110 av 24. januar 2019 om tillatelse til en 

utvidelse av bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø som et nytt næringsmiddel i henhold til 

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

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

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

6) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 124b (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32018 R 1991: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1991 av  

13. desember 2018 (EUT L 320 av 17.12.2018, s. 22),  

  

(1) EUT L 320 av 17.12.2018, s. 22. 

(2) EUT L 23 av 25.1.2019, s. 4. 

(3) EUT L 23 av 25.1.2019, s. 7. 

(4) EUT L 23 av 25.1.2019, s. 11. 
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– 32019 R 0108: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/108 av 24. januar 2019 

(EUT L 23 av 25.1.2019, s. 4), 

– 32019 R 0109: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/109 av 24. januar 2019 

(EUT L 23 av 25.1.2019, s. 7), 

– 32019 R 0110: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/110 av 24. januar 2019 

(EUT L 23 av 25.1.2019, s. 11).” 

2. Etter nr. 153 (kommisjonsforordning (EU) 2018/1556) skal nye nr. 154–157 lyde: 

”154. 32018 R 1991: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1991 av  

13. desember 2018 om tillatelse til å bringe bær av Lonicera caerulea L. i omsetning som et 

tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

(EUT L 320 av 17.12.2018, s. 22). 

155. 32019 R 0108: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/108 av 24. januar 2019 om 

tillatelse til å endre spesifikasjonene for den nye næringsmiddelingrediensen lipidekstrakt fra 

antarktisk krill (Euphausia superba) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT 

L 23 av 25.1.2019, s. 4). 

156. 32019 R 0109: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/109 av 24. januar 2019 om 

tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. som et nytt 

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

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 23 av 25.1.2019, 

s. 7). 

157. 32019 R 0110: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/110 av 24. januar 2019 om 

tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø som et nytt næringsmiddel 

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

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 23 av 25.1.2019, s. 11).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1991, (EU) 2019/108, (EU) 2019/109 og (EU) 2019/110 

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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 115/2019 

av 8. mai 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1967 av 12. desember 2018 om endring av 

forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet paromomycin med hensyn til øvre 

grenseverdi for restmengder(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 13 (kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 1967: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1967 av 12. desember 2018 

(EUT L 316 av 13.12.2018, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1967 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 316 av 13.12.2018, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 116/2019 

av 8. mai 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/161 av 2. oktober 2015 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF gjennom fastsettelse av nærmere regler for 

sikkerhetselementer på emballasjen til legemidler for mennesker(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. 15qe (kommisjonsdirektiv (EU) 2017/1572), skal nytt 

nr. 15qf lyde: 

”15qf. 32016 R 0161: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/161 av 2. oktober 2015 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF gjennom fastsettelse av nærmere regler for 

sikkerhetselementer på emballasjen til legemidler for mennesker (EUT L 32 av 9.2.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2016/161 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 32 av 9.2.2016, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/10 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 117/2019 

av 8. mai 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av vedlegg II til 

delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av 

alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12nza (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014) 

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0157: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 (EUT L 31 

av 1.2.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/157 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 31 av 1.2.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/11 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 118/2019 

av 8. mai 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1985 av 13. desember 2018 om ikke å 

godkjenne Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 11(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

(EU) 2018/1305), skal nytt nr. 12zzzzzv lyde: 

”12zzzzzv. 32018 D 1985: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1985 av  

13. desember 2018 om ikke å godkjenne Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk 

i biocidprodukter av type 11 (EUT L 317 av 14.12.2018, s. 27).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1985 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 317 av 14.12.2018, s. 27. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/12 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 119/2019 

av 8. mai 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/784 av 29. mai 2018 om endring av 

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

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/783(2) og kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2018/785(3), som ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning  

nr. 14/2019 av 8. februar 2019(4), bør også tilføyes som endringsrettsakter til gjennomførings-

forordning (EU) nr. 485/2013. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32018 R 0784: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/784 av 29. mai 2018 

(EUT L 132 av 30.5.2018, s. 35).” 

2. I nr. 13zzzi (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 485/2013) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 0783: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/783 av 29. mai 2018 

(EUT L 132 av 30.5.2018, s. 31), 

– 32018 R 0784: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/784 av 29. mai 2018 

(EUT L 132 av 30.5.2018, s. 35), 

– 32018 R 0785: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/785 av 29. mai 2018 

(EUT L 132 av 30.5.2018, s. 40).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/784 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  

  

(1) EUT L 132 av 30.5.2018, s. 35. 

(2) EUT L 132 av 30.5.2018, s. 31. 

(3) EUT L 132 av 30.5.2018, s. 40. 

(4) EUT L 228 av 16.7.2020, s. 23, og EØS-tillegget nr. 48 av 16.7.2020, s. 25. 

2022/EØS/69/13 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 120/2019 

av 8. mai 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262 av 20. september 2018 om endring av 

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

for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, klortoluron, klomazon, 

cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, 

fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl og tribenuron(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1264 av 20. september 2018 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet petoksamid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

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

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1265 av 20. september 2018 om godkjenning 

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

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

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

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1266 av 20. september 2018 om endring av 

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

for de aktive stoffene 1-dekanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadiraktin, bupirimat, 

karboksin, kletodim, sykloksydim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, fenazakin, fluometuron, 

flutriafol, heksytiazoks, hymeksazol, indolylsmørsyre, isoksaben, svovelpolysulfid, metaldehyd, 

paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinat og tebufenozid(4) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1294 av 26. september 2018 om avslag på 

godkjenning av strandfurutjære som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1295 av 26. september 2018 om godkjenning 

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

omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1495 av 8. oktober 2018 om endring av 

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

aktive stoffet malation(7) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 238 av 21.9.2018, s. 62. 

(2) EUT L 238 av 21.9.2018, s. 71. 

(3) EUT L 238 av 21.9.2018, s. 77. 

(4) EUT L 238 av 21.9.2018, s. 81. 

(5) EUT L 243 av 27.9.2018, s. 5. 

(6) EUT L 243 av 27.9.2018, s. 7. 

(7) EUT L 253 av 9.10.2018, s. 1. 

2022/EØS/69/14 
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8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1500 av 9. oktober 2018 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet tiram og om forbud mot bruk og salg av frø som er behandlet 

med plantevernmidler som inneholder tiram, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

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

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(8) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1501 av 9. oktober 2018 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet pymetrozin i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjon-

ens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1532 av 12. oktober 2018 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet dikvat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(10) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

11) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32018 R 1262: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262 av  

20. september 2018 (EUT L 238 av 21.9.2018, s. 62), 

– 32018 R 1264: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1264 av  

20. september 2018 (EUT L 238 av 21.9.2018, s. 71), 

– 32018 R 1265: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1265 av  

20. september 2018 (EUT L 238 av 21.9.2018, s. 77), 

– 32018 R 1266: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1266 av  

20. september 2018 (EUT L 238 av 21.9.2018, s. 81), 

– 32018 R 1295: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1295 av  

26. september 2018 (EUT L 243 av 27.9.2018, s. 7), 

– 32018 R 1495: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1495 av 8. oktober 2018 

(EUT L 253 av 9.10.2018, s. 1),  

– 32018 R 1500: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1500 av 9. oktober 2018 

(EUT L 254 av 10.10.2018, s. 1), 

– 32018 R 1501: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1501 av 9. oktober 2018 

(EUT L 254 av 10.10.2018, s. 4), 

– 32018 R 1532: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1532 av  

12. oktober 2018 (EUT L 257 av 15.10.2018, s. 10).” 

2. Etter nr. 13zzzzzzzzzb (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1278) skal nye 

nr. 13zzzzzzzzzc–13zzzzzzzzzi lyde:  

  

(8) EUT L 254 av 10.10.2018, s. 1. 

(9) EUT L 254 av 10.10.2018, s. 4. 

(10) EUT L 257 av 15.10.2018, s. 10. 
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”13zzzzzzzzzc. 32018 R 1264: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1264 av 

20. september 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet petoksamid i 

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

omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 238 av 21.9.2018, s. 71). 

13zzzzzzzzzd. 32018 R 1265: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1265 av 

20. september 2018 om godkjenning av det aktive stoffet fenpicoksamid i samsvar 

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

plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 (EUT L 238 av 21.9.2018, s. 77). 

13zzzzzzzzze. 32018 R 1294: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1294 av 

26. september 2018 om avslag på godkjenning av strandfurutjære som basisstoff i 

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

omsetning av plantevernmidler (EUT L 243 av 27.9.2018, s. 5). 

13zzzzzzzzzf. 32018 R 1295: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1295 av 

26. september 2018 om godkjenning av basisstoffet løkolje i samsvar med 

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

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 243 av 27.9.2018, s. 7). 

13zzzzzzzzzg. 32018 R 1500: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1500 av 

9. oktober 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet tiram og om 

forbud mot bruk og salg av frø som er behandlet med plantevernmidler som 

inneholder tiram, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 254 av 10.10.2018, s. 1). 

13zzzzzzzzzh. 32018 R 1501: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1501 av 

9. oktober 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet pymetrozin i 

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

omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 254 av 10.10.2018, s. 4). 

13zzzzzzzzzi. 32018 R 1532: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1532 av 

12. oktober 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet dikvat i 

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

omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 257 av 15.10.2018, s. 10).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262, (EU) 2018/1264, (EU) 2018/1265, (EU) 

2018/1266, (EU) 2018/1294, (EU) 2018/1295, (EU) 2018/1495, (EU) 2018/1500, (EU) 2018/1501 og 

(EU) 2018/1532 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2019, 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 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 121/2019 

av 8. mai 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1659 av 7. november 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med henblikk på de vitenskapelige kriteriene for å 

fastslå hormonforstyrrende egenskaper innført ved forordning (EU) 2018/605(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796 av 20. november 2018 om endring av 

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

for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenoks, klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klofentezin, 

dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoksystrobin, fenoksaprop -p, fenpropidin, 

lenacil, mankozeb, mekoprop-p, metiram, nikosulfuron, oksamyl, pikloram, pyraklostrobin, 

pyriproksyfen og tritosulfuron(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1913 av 6. desember 2018 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet tribenuron i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

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

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

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1914 av 6. desember 2018 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet kinoksyfen i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommi-

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

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1915 av 6. desember 2018 om godkjenning 

av det aktive stoffet Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 i samsvar med 

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

om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(5) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1916 av 6. desember 2018 om endring av 

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

for det aktive stoffet bispyribac(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1917 av 6. desember 2018 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet flurtamon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(7) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 278 av 8.11.2018, s. 3. 

(2) EUT L 294 av 21.11.2018, s. 15. 

(3) EUT L 311 av 7.12.2018, s. 13. 

(4) EUT L 311 av 7.12.2018, s. 17. 

(5) EUT L 311 av 7.12.2018, s. 20. 

(6) EUT L 311 av 7.12.2018, s. 24. 

(7) EUT L 311 av 7.12.2018, s. 27. 

2022/EØS/69/15 
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8) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32018 R 1796: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796 av  

20. november 2018 (EUT L 294 av 21.11.2018, s. 15), 

– 32018 R 1913: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1913 av  

6. desember 2018 (EUT L 311 av 7.12.2018, s. 13), 

– 32018 R 1914: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1914 av  

6. desember 2018 (EUT L 311 av 7.12.2018, s. 17), 

– 32018 R 1915: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1915 av  

6. desember 2018 (EUT L 311 av 7.12.2018, s. 20), 

– 32018 R 1916: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1916 av  

6. desember 2018 (EUT L 311 av 7.12.2018, s. 24), 

– 32018 R 1917: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1917 av  

6. desember 2018 (EUT L 311 av 7.12.2018, s. 27).” 

2. I nr. 13f (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 1659: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1659 av  

7. november 2018 (EUT L 278 av 8.11.2018, s. 3).” 

3. Etter nr. 13zzzzzzzzzi (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1532) skal nye 

nr. 13zzzzzzzzzj–13zzzzzzzzzm lyde: 

”13zzzzzzzzzj. 32018 R 1913: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1913 av 

6. desember 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet tribenuron i samsvar 

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

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 294 av 21.11.2018, s. 15). 

13zzzzzzzzzk. 32018 R 1914: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1914 av 

6. desember 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet kinoksyfen i 

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

omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 311 av 7.12.2018, s. 17). 

13zzzzzzzzzl. 32018 R 1915: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1915 av 

6. desember 2018 om godkjenning av det aktive stoffet Metschnikowia fructicola 

stamme NRRL Y-27328 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 311 av 

7.12.2018, s. 20).  
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13zzzzzzzzzm. 32018 R 1917: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1917 av 

6. desember 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet flurtamon i 

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

omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 311 av 7.12.2018, s. 27).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1659, (EU) 2018/1796, (EU) 2018/1913, (EU) 

2018/1914, (EU) 2018/1915, (EU) 2018/1916 og (EU) 2018/1917 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 122/2019 

av 8. mai 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1865 av 28. november 2018 om ikke å 

fornye godkjenningen av det aktive stoffet propikonazol i samsvar med europaparlaments- og 

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

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

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32018 R 1865: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1865 av  

28. november 2018 (EUT L 304 av 29.11.2018, s. 6).” 

2. Etter nr. 13zzzzzzzzzm (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1917) skal nytt 

nr. 13zzzzzzzzzn lyde: 

”13zzzzzzzzzn.  32018 R 1865: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1865 av 

28. november 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet 

propikonazol i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

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

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 304 av 29.11.2018, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning 2018/1865 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 304 av 29.11.2018, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/16 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 123/2019 

av 8. mai 2019 

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

og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1847 av 26. november 2018 om endring av vedlegg V til 

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

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 1847: Kommisjonsforordning (EU) 2018/1847 av 26. november 2018 (EUT L 300 av 

27.11.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/1847 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 300 av 27.11.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/17 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 124/2019 

av 8. mai 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1699 av 9. november 2018 om fastsettelse av 

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

rapportering med referansedatoer fra 30. september 2018 til 30. desember 2018 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/228 av 7. februar 2019 om fastsettelse av 

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

rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2018 til 30. mars 2019 i samsvar med 

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

forsikring og gjenforsikring(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 1ze (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2015), 

skal nye nr. 1zf–1zg lyde: 

”1zf. 32018 R 1699: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1699 av 9. november 2018 

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

og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2018 til 30. desember 2018 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (EUT L 285 av 13.11.2018, s. 1). 

1zg. 32019 R 0228: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/228 av 7. februar 2019 om 

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

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2018 til 30. mars 2019 i 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (EUT L 37 av 8.2.2019, s. 22).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1699 og (EU) 2019/228 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 285 av 13.11.2018, s. 1. 

(2) EUT L 37 av 8.2.2019, s. 22. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/18 
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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 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 125/2019 

av 8. mai 2019 

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

Denne EØS-komitébeslutningen ble publisert i EØS-tillegget nr. 99 av 12.12.2019, s. 8, og EUT L 321 av 

12.12.2019, s. 176. 

2022/EØS/69/19 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 126/2019 

av 8. mai 2019 

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

informasjonssamfunnstjenester) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/235 av 24. januar 2019 om endring av vedtak 

2008/411/EF med hensyn til en ajourføring av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet  

3 400–3 800 Mhz(1), rettet ved EUT L 92 av 1.4.2019, s. 11, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5czd (kommisjonsvedtak 2008/411/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 D 0235: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/235 av 24. januar 2019 

(EUT L 37 av 8.2.2019, s. 135), rettet ved EUT L 92 av 1.4.2019, s. 11.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/235, rettet ved EUT L 92 av 1.4.2019, s. 11, på islandsk 

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 37 av 8.2.2019, s. 135. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/20 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 127/2019 

av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1973 av 7. desember 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 om de tekniske spesifikasjonene for det elektroniske 

kartvisnings- og informasjonssystemet for fart på innlands vannveier (ECDIS for innlands 

vannveier) nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF(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. 49ae (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013) 

tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 1973: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1973 av 7. desember 2018 

(EUT L 324 av 19.12.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1973 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 324 av 19.12.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/21 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 128/2019 

av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. februar 2017 om opprettelse av en 

ramme for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i havner(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII, etter nr. 56y (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010), 

tilføyes følgende: 

”56z. 32017 R 0352: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. februar 2017 om 

opprettelse av en ramme for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i 

havner (EUT L 57 av 3.3.2017, s. 1). 

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

I artikkel 1 nr. 4 skal nytt ledd lyde: 

’Når det gjelder EFTA-statene, får denne forordning anvendelse på følgende sjøhavner i det 

transeuropeiske transportnettet, som oppført i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/758 om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 for å tilpasse vedlegg III til 

nevnte forordning(2): 

ISLAND 

Faxaflóahafnir/Sundahöfn 

Höfnin á Seyðisfirði 

Hafnir Fjarðabyggðar/Mjóeyrarhöfn Reyðarfirði 

Höfnin í Vestmannaeyjum 

Landeyjahöfn 

NORGE 

Bergen 

Grenland  

  

(1) EUT L 57 av 3.3.2017, s. 1. 

(2) EUT L 126 av 14.5.2016, s. 3, innlemmet ved EØS-komiteens beslutning nr. 197/2016, EUT L 80 av 22.3.2018, 

s. 42, og EØS-tillegget nr. 33 av 22.3.2018, s. 56. 

2022/EØS/69/22 
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Hammerfest 

Karmsund 

Kirkenes 

Kristiansand 

Kristiansund 

Larvik 

Mo i Rana 

Molde 

Moss 

Narvik 

Oslo 

Stavanger 

Trondheim 

Tønsberg.’” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/352 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt . 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 129/2019 

av 8. mai 2019 

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

arbeidsrett og lik handsaming av kvinner og menn) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

særleg artikkel 98, 

og ut frå desse synsmåtane: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2398 av 12. desember 2017 om endring av direktiv 

2004/37/EF om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for kreftframkallande eller 

arvestoffskadelege stoff i arbeidet(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg XVIII, etter nr. 14a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF), skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32017 L 2398: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2398 av 12. desember 2017 (EUT 

L 345 av 27.12.2017, s. 87).” 

Artikkel 2 

Teksta til direktiv (EU) 2017/2398 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 1. juni 2019, 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 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) TEU L 345 av 27.12.2017, s. 87. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2022/EØS/69/23 



27.10.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/37 

 2
7
.1

0
.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. 6
9
/3

7
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 130/2019 

av 8. mai 2019 

om endring av EØS -avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014 av 19. september 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

minstebeløpet som kredittformidleres yrkesansvarsforsikring eller tilsvarende garanti skal dekke(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XIX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIX, etter nr. 7h (europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF), skal nytt 

nr. 7ha lyde: 

”7ha. 32014 R 1125: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014 av 19. september 2014 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for minstebeløpet som kredittformidleres yrkesansvarsforsikring eller 

tilsvarende garanti skal dekke (EUT L 305 av 24.10.2014, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) nr. 1125/2014 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 125/2019 av 8. mai 2019 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 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 305 av 24.10.2014, s. 1. 

() Forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/24 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 131/2019 

av 8. mai 2019 

om endring av vedlegg XX til EØS -avtala (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

særleg artikkel 98, 

og ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/2026 av 19. desember 2018 om endring av vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i 

ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg XX nr. 1ea (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 2026: Kommisjonsforordning (EU) 2018/2026 av 19. desember 2018 (EUT L 325 av 

20.12.2018, s. 18).” 

Artikkel 2 

Teksta til forordning (EU) 2018/2026 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 1. juni 2019, 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 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) TEU L 325 av 20.12.2018, s. 18. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2022/EØS/69/25 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 132/2019 

av 8. mai 2019 

om endring av EØS -avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2042 av 18. desember 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 for å klargjøre WLTP-prøvingsvilkårene og fastsette 

overvåking av typegodkjenningsdata(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2043 av 18. desember 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 for å klargjøre WLTP-prøvingsvilkårene og fastsette 

overvåking av typegodkjenningsdata(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 21aey (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

 32018 R 2042: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2042 av  

18. desember 2018 (EUT L 327 av 21.12.2018, s. 53).” 

2. I nr. 21aez (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 2043: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2043 av  

18. desember 2018 (EUT L 327 av 21.12.2018, s. 58).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/2042 og (EU) 2018/2043 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 327 av 21.12.2018, s. 53. 

(2) EUT L 327 av 21.12.2018, s. 58. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 

2022/EØS/69/26 
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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 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 133/2019 

av 8. mai 2019 

om endring av EØS -avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2079 av 19. desember 2018 om godkjenning 

av frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang som en innovativ teknologi for å redusere CO2-

utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX, etter nr. 21aeza (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2017/1402), skal nytt nr. 21aezb lyde: 

”21aezb. 32018 D 2079: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2079 av 19. desember 2018 

om godkjenning av frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang som en innovativ teknologi 

for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 443/2009 (EUT L 331 av 28.12.2018, s. 225).”  

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2079 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 331 av 28.12.2018, s. 225. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 134/2019 

av 8. mai 2019 

om endring av EØS -avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1906 av 30. november 2018 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for å oppdatere den europeiske listen over 

skipsgjenvinningsanlegg opprettet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1257/2013(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. 32fhd (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 D 1906: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1906 av 30. november 2018 

(EUT L 310 av 6.12.2018, s. 2).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1906 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 310 av 6.12.2018, s. 2. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt . 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 135/2019 

av 8. mai 2019 

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 på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1987 av 31. oktober 2017 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. 15(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1988 av 3. november 2017 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. 4(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1989 av 6. november 2017 om endring av forordning (EF) 

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

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

regnskapsstandard (IAS) nr. 12(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

lyde: 

”– 32017 R 1987: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1987 av 31. oktober 2017 (EUT L 291 av 

9.11.2017, s. 63), 

– 32017 R 1988: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1988 av 3. november 2017 (EUT L 291 av 

9.11.2017, s. 72), 

– 32017 R 1989: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1989 av 6. november 2017 (EUT L 291 av 

9.11.2017, s. 84).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/1987, (EU) 2017/1988 og (EU) 2017/1989 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 1. juni 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 291 av 9.11.2017, s. 63. 

(2) EUT L 291 av 9.11.2017, s. 72. 

(3) EUT L 291 av 9.11.2017, s. 84. 

() 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 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 136/2019 

av 8. mai 2019 

om endring av protokoll 31 til EØS -avtala om samarbeid på særlege område utanfor  

dei fire fridommane 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

særleg artikkel 86 og 98, 

og ut frå desse synsmåtane: 

1) Samarbeidet mellom avtalepartane til EØS-avtala bør utvidast til å gjelde europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/1475 av 2. oktober 2018 om fastsetjing av den rettslege ramma for det 

europeiske solidaritetskorpset og om endring av forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) 

nr. 1293/2013 og avgjerd nr. 1313/2013/EU(1). 

2) Protokoll 31 til EØS-avtala bør difor endrast for å gjere eit slikt utvida samarbeid mogleg frå 

1. januar 2019. 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I protokoll 31 til EØS-avtala vert det gjort følgjande endringar: 

1. I artikkel 4 nr. 2n vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

– 32018 R 1475: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1475 av 2. oktober 2018 

(EUT L 250 av 4.10.2018, s. 1).” 

2. I artikkel 4, etter nr. 2n, skal nytt nr. 2o lyde: 

”2o. EFTA-statene skal, med virkning fra 1. januar 2019, delta i følgende program: 

– 32018 R 1475: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1475 av  

2. oktober 2018 om fastsetjing av den rettslege ramma for det europeiske 

solidaritetskorpset og om endring av forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) 

nr. 1293/2013 og avgjerd nr. 1313/2013/EU (EUT L 250 av 4.10.2018, s. 1). 

Liechtenstein og Norge skal være unntatt fra å delta i og bidra finansielt til 

programmet.” 

3. Teksta i artikkel 4 nr. 3 skal lyde: 

”EFTA-statene skal bidra finansielt til programmene og tiltakene omhandlet i nr. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 

2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l, 2m, 2n og 2o, i samsvar med avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a).” 

4. I artikkel 10 nr. 8 bokstav d) vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

 32018 R 1475: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1475 av 2. oktober 2018 

(EUT L 250 av 4.10.2018, s. 1).”  

  

(1) TEU L 250 av 4.10.2018, s. 1. 
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Artikkel 2 

Denne avgjerda tek til å gjelde dagen etter at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 

nr. 1 i EØS-avtala(). 

Den skal nyttast frå 1. januar 2019. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske 

unionen. 

Utferda i Brussel 8. mai 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 


	EØS-ORGANER
	EØS-komiteen
	EØS-komiteens beslutning  nr. 107/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 108/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 109/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 110/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 111/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving  og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 112/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  prøving og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 113/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  prøving og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 114/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  prøving og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 115/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  prøving og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 116/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  prøving og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 117/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  prøving og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 118/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  prøving og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 119/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  prøving og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 120/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  prøving og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 121/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  prøving og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 122/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  prøving og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 123/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving  og sertifisering)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 124/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 125/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og vedlegg XIX (Forbrukervern)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 126/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 127/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 128/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
	Avgjerd i EØS-komiteen  nr. 129/2019 av 8. mai 2019 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtala (Helse og tryggleik på arbeidsplassen,  arbeidsrett og lik handsaming av kvinner og menn)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 130/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern)
	Avgjerd i EØS-komiteen  nr. 131/2019 av 8. mai 2019 om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 132/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 133/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 134/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
	EØS-komiteens beslutning  nr. 135/2019 av 8. mai 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)
	Avgjerd i EØS-komiteen  nr. 136/2019 av 8. mai 2019 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om samarbeid på særlege område utanfor  dei fire fridommane



