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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 206/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/329 av 5. mars 2018 om utpeking av et EU-

referansesenter for dyrevelferd(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 9.1, etter nr. 14 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2013/188/EU), skal nytt nr. 15 lyde: 

”15. 32018 R 0329: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/329 av 5. mars 2018 om 

utpeking av et EU-referansesenter for dyrevelferd (EUT L 63 av 6.3.2018, s. 13). 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/329 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019(2) 

trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

(1) EUT L 63 av 6.3.2018, s. 13. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 4 av 5.1.2023, s. 11, og EØS-tillegget nr. 3 av 5.1.2023, s. 11. 

2023/EØS/3/01 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 207/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/962 av 12. juni 2019 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til innføring av to nye 

funksjonsgrupper av fôrtilsetningsstoffer(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 nr. 1a (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0962: Kommisjonsforordning (EU) 2019/962 av 12. juni 2019 (EUT L 156 av 13.6.2019, 

s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/962 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 156 av 13.6.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/02 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 208/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/781 av 15. mai 2019 om godkjenning av et 

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

til slaktekyllinger eller livkyllinger, verpehøner og mindre utbredte fjørfearter som er ment for slakt 

eller avl eller fôres opp for eggproduksjon (innehaver av godkjenningen: Fertinagro Nutrientes 

S.L.)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/849 av 24. mai 2019 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1492 med hensyn til høyeste innhold av kolekalsiferol 

(vitamin D3) i fôrvarer til laksefisk(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/857 av 27. mai 2019 om fornyet godkjenning 

av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkesauer og 

melkegeiter og om oppheving av forordning (EF) nr. 226/2007 (innehaver av godkjenningen: 

Danstar Ferment AG, representert ved Lallemand SAS)(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/892 av 28. mai 2019 om godkjenning av 

preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svin 

unntatt avvente smågriser, purker og alle mindre utbredte arter av svin (innehaver av 

godkjenningen: Danstar Ferment AG, representert ved Lallemand SAS)(4) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/893 av 28. mai 2019 om fornyet godkjenning 

av Bacillus subtilis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyllinger og om oppheving 

av forordning (EF) nr. 1444/2006 (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, 

representert i EU ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)(5) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/898 av 29. mai 2019 om godkjenning av 

preparatet av eugenol som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyllinger (innehaver av 

godkjenningen: Lidervet SL)(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/899 av 29. mai 2019 om fornyet godkjenning 

av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktelam, 

melkegeiter, melkesauer, melkebøfler, hester og slaktesvin og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 1447/2006, (EF) nr. 188/2007, (EF) nr. 232/2009, (EF) nr. 186/2007 og (EF) nr. 209/2008 

(innehaver av godkjenningen: S.I. Lesaffre)(7) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/900 av 29. mai 2019 om godkjenning av 8-

merkapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-en-8-tiol som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter(8) 

skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 127 av 16.5.2019, s. 1. 

(2) EUT L 139 av 27.5.2019, s. 4. 

(3) EUT L 140 av 28.5.2019, s. 18. 

(4) EUT L 142 av 29.5.2019, s. 57. 

(5) EUT L 142 av 29.5.2019, s. 60. 

(6) EUT L 144 av 3.6.2019, s. 29. 

(7) EUT L 144 av 3.6.2019, s. 32. 

(8) EUT L 144 av 3.6.2019, s. 36. 

2023/EØS/3/03 
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9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/901 av 29. mai 2019 om godkjenning av 

riboflavin framstilt av Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin framstilt av Bacillus subtilis 

(DSM 17339 og/eller DSM 23984) og natriumsalt av riboflavin-5'-fosfat framstilt av Bacillus 

subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) (kilder til vitamin B2) som tilsetningsstoffer i fôrvarer 

til alle dyrearter(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/929 av 5. juni 2019 om godkjenning av et 

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

49755) som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyllinger og avvente smågriser (innehaver av 

godkjenningen: Berg and Schmidt GmbH Co. KG)(10) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

11) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/857 opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 226/2007(11), 

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

12) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/893 opphever kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1444/2006(12), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

13) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/899 opphever kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1447/2006(13), (EF) nr. 186/2007(14), (EF) nr. 188/2007(15), (EF) nr. 209/2008(16) og (EF)  

nr. 232/2009(17), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

14) 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. 

15) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 223 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1492) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 R 0849: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/849 av 24. mai 2019 

(EUT L 139 av 27.5.2019, s. 4).” 

2. Etter nr. 286 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/454) skal nye nr. 287–295 lyde: 

”287. 32019 R 0781: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/781 av 15. mai 2019 om 

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

tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyllinger eller livkyllinger, verpehøner og mindre utbredte 

  

(9) EUT L 144 av 3.6.2019, s. 41. 

(10) EUT L 148 av 6.6.2019, s. 25. 

(11) EUT L 64 av 2.3.2007, s. 26. 

(12) EUT L 271 av 30.9.2006, s. 19. 

(13) EUT L 271 av 30.9.2006, s. 28. 

(14) EUT L 63 av 1.3.2007, s. 6. 

(15) EUT L 57 av 24.2.2007, s. 3. 

(16) EUT L 63 av 7.3.2008, s. 3. 

(17) EUT L 74 av 20.3.2009, s. 14. 
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fjørfearter som er ment for slakt eller avl eller fôres opp for eggproduksjon (innehaver av 

godkjenningen: Fertinagro Nutrientes S.L.) (EUT L 127 av 16.5.2019, s. 1). 

288. 32019 R 0857: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/857 av 27. mai 2019 om 

fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til melkesauer og melkegeiter og om oppheving av forordning (EF) nr. 226/2007 

(innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG, representert ved Lallemand SAS)  

(EUT L 140 av 28.5.2019, s. 18). 

289. 32019 R 0892: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/892 av 28. mai 2019 om 

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

fôrvarer til alle svin unntatt avvente smågriser, purker og alle mindre utbredte arter av svin 

(innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG, representert ved Lallemand SAS)  

(EUT L 142 av 29.5.2019, s. 57). 

290. 32019 R 0893: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/893 av 28. mai 2019 om 

fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

slaktekyllinger og om oppheving av forordning (EF) nr. 1444/2006 (innehaver av 

godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert i EU ved Asahi Calpis Wellness 

Co. Ltd Europe Representative Office) (EUT L 142 av 29.5.2019, s. 60). 

291. 32019 R 0898: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/898 av 29. mai 2019 om 

godkjenning av preparatet av eugenol som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyllinger 

(innehaver av godkjenningen: Lidervet SL) (EUT L 144 av 3.6.2019, s. 29). 

292. 32019 R 0899: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/899 av 29. mai 2019 om 

fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til slaktelam, melkegeiter, melkesauer, melkebøfler, hester og slaktesvin og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1447/2006, (EF) nr. 188/2007, (EF) nr. 232/2009,  

(EF) nr. 186/2007 og (EF) nr. 209/2008 (innehaver av godkjenningen: S.I. Lesaffre)  

(EUT L 144 av 3.6.2019, s. 32). 

293. 32019 R 0900: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/900 av 29. mai 2019 om 

godkjenning av 8-merkapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-en-8-tiol som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer til alle dyrearter (EUT L 144 av 3.6.2019, s. 36). 

294. 32019 R 0901: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/901 av 29. mai 2019 om 

godkjenning av riboflavin framstilt av Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin framstilt av 

Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og natriumsalt av riboflavin-5'-fosfat 

framstilt av Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) (kilder til vitamin B2) som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter (EUT L 144 av 3.6.2019, s. 41). 

295. 32019 R 0929: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/929 av 5. juni 2019 om 

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

reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyllinger og avvente 

smågriser (innehaver av godkjenningen: Berg and Schmidt GmbH Co. KG) (EUT L 148 av 

6.6.2019, s. 25).” 

3. Teksten i nr. 1zzz (kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006), 1zzzb (kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1447/2006), 1zzzi (kommisjonsforordning (EF) nr. 188/2007), 1zzzk (kommisjonsforordning (EF) 

nr. 186/2007), 1zzzl (kommisjonsforordning (EF) nr. 226/2007), 1zzzzn (kommisjonsforordning (EF) 

nr. 209/2008) og 1zzzzu (kommisjonsforordning (EF) nr. 232/2009) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/781, (EU) 2019/849, (EU) 2019/857, (EU) 2019/892, 

(EU) 2019/893, (EU) 2019/898, (EU) 2019/899, (EU) 2019/900, (EU) 2019/901 og (EU) 2019/929 på 

islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis 

gyldighet.  
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 209/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/913 av 29. mai 2019 om fornyet godkjenning 

av lantankarbonatoktahydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 163/2008 (innehaver av godkjenningen: Bayer HealthCare AG)(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/914 av 29. mai 2019 om godkjenning av et 

preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekalkuner, 

kalkuner som fôres opp for avl og mindre utbredte fjørfearter ment for slakt eller som fôres opp for 

eggproduksjon (innehaver av godkjenningen: HuvePharma NV)(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om fôrvarer. Som nevnt under sektorvis tilpasning i  

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

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II, etter nr. 295 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/929), skal nye nr. 296–297 lyde: 

”296. 32019 R 0913: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/913 av 29. mai 2019 om 

fornyet godkjenning av lantankarbonatoktahydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 163/2008 (innehaver av godkjenningen: Bayer HealthCare AG) 

(EUT L 146 av 5.6.2019, s. 57). 

297. 32019 R 0914: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/914 av 29. mai 2019 om 

godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

slaktekalkuner, kalkuner som fôres opp for avl og mindre utbredte fjørfearter ment for slakt eller 

som fôres opp for eggproduksjon (innehaver av godkjenningen: HuvePharma NV) (EUT L 146 av 

5.6.2019, s. 60).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/913 og (EU) 2019/914 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 146 av 5.6.2019, s. 57. 

(2) EUT L 146 av 5.6.2019, s. 60. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/04 
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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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 210/2019 

av 27. september 2019 

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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og 

annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og 

fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF)  

nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og 

(EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 

98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontroll)(1), rettet ved EUT L 137 av 

24.5.2017, s. 40, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2017/625 opphever med virkning fra 14. desember 2019 forordning (EF)  

nr. 854/2004(2) og (EF) nr. 882/2004(3), direktiv 89/608/EØF(4), 89/662/EØF(5), 90/425/EØF(6), 

91/496/EØF(7), 96/23/EF(8), 96/93/EF(9) og 97/78/EF(10) og vedtak 92/438/EØF(11), som er 

innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra  

14. desember 2019. 

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

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

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

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

levende dyr enn fisk og akvakulturdyr ikke anvendelse for Island.  

5) 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. 

6) EØS-avtalens vedlegg I og II bør derfor endres   

  

(1) EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1. 

(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. 

(3) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(4) EFT L 351 av 2.12.1989, s. 34. 

(5) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 

(6) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(7) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(8) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

(9) EFT L 13 av 16.1.1997, s. 28. 

(10) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(11) EFT L 243 av 25.8.1992, s. 27. 

2023/EØS/3/05 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1. I kapittel I del 1.1, etter nr. 11a (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918), tilføyes 

følgende: 

”11b. 32017 R 0625: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om 

offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av 

næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og 

plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, 

(EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU)  

nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF)  

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF  

og 2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 

og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 

96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig 

kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1), rettet ved EUT L 137 av 24.5.2017, s. 40. 

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

a) Forordningens bestemmelser skal ikke få anvendelse for området plantehelse i  

EFTA-statene. 

b) Artikkel 27 nr. 3 får anvendelse med følgende tilpasninger: 

i) EFTA-statene skal samtidig som EU-medlemsstatene innføre tiltak som tilsvarer de 

som er innført av EU-medlemsstatene på bakgrunn av relevante gjennom-

føringsrettsakter vedtatt i henhold til denne bestemmelse. 

ii) Dersom det oppstår problemer i tilknytning til anvendelsen av gjennom-

føringsrettsakten, skal den berørte EFTA-stat umiddelbart rapportere saken til  

EØS-komiteen. 

iii) Anvendelse av denne bestemmelsen berører ikke muligheten for at en EFTA-stat 

innfører ensidige beskyttelsestiltak i påvente av at rettsaktene nevnt i i) vedtas. 

iv) EØS-komiteen kan ta gjennomføringsrettsaktene til etterretning. 

c) I artikkel 44 nr. 5 og 76 nr. 1 skal ordene ’, eller i samsvar med islandske og norske 

tollprosedyrer’ tilføyes etter ordene ’nevnte forordning’. 

d) I artikkel 64 nr. 1 skal ordene ’, eller i samsvar med islandske og norske tollprosedyrer,’ 

tilføyes etter ordene ’forordning (EU) nr. 952/2013’. 

e) I artikkel 108 nr. 1 og 2, uten at det berører bestemmelsene i protokoll 1 til EØS-avtalen, 

skal ordene ’, og EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder en EFTA-stat’ tilføyes etter 

ordet ’Kommisjonen’. 

f) Artikkel 124 får ikke anvendelse for EFTA-statene. 

g) I artikkel 141 nr. 1, uten at det berører bestemmelsene i protokoll 1 til EØS-avtalen, skal 

ordene ’, eller EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder EFTA-statene,’ tilføyes etter ordet 

’Kommisjonen’. 

h) I vedlegg I tilføyes følgende: 

’29. Islands territorium 

30. Kongeriket Norges territorium, unntatt Svalbard’  
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Denne rettsakten får anvendelse for Island for de områdene som er nevnt i nr. 2 i den 

innledende delen.” 

2. I kapittel I del 9.1 nr. 2a (rådsforordning (EF) nr. 1099/2009), kapittel I del 7.1 nr. 9b 

(europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009) og 12 (europaparlaments- og rådsforord-

ning (EF) nr. 999/2001) og kapittel II nr. 40 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005) 

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0625: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 (EUT 

L 95 av 7.4.2017, s. 1), rettet ved EUT L 137 av 24.5.2017, s. 40.” 

3. I kapittel I del 9.1 nr. 6 (rådsdirektiv 98/58/EF), 8 (rådsdirektiv 1999/74/EF), 10 (rådsforordning (EF) 

nr. 1/2005), 11 (rådsdirektiv 2008/120/EF), 12 (rådsdirektiv 2008/119/EF) og 13 (rådsdirektiv 

2007/43/EF) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 0625: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 (EUT 

L 95 av 7.4.2017, s. 1), rettet ved EUT L 137 av 24.5.2017, s. 40.” 

4. I kapittel II, etter nr. 31p (kommisjonsvedtak 2008/654/EF), tilføyes følgende: 

”31q. 32017 R 0625: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om 

offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av 

næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og 

plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, 

(EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU)  

nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF)  

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og 

(EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 

96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig 

kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1), rettet ved EUT L 137 av 24.5.2017, s. 40. 

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

a) Forordningens bestemmelser skal ikke få anvendelse for området plantehelse i  

EFTA-statene.  

b) Artikkel 27 nr. 3 får anvendelse med følgende tilpasninger: 

i) EFTA-statene skal samtidig som EU-medlemsstatene innføre tiltak som tilsvarer de 

som er innført av EU-medlemsstatene på bakgrunn av relevante gjennom-

føringsrettsakter vedtatt i henhold til denne bestemmelse. 

ii) Dersom det oppstår problemer i tilknytning til anvendelsen av gjennom-

føringsrettsakten, skal den berørte EFTA-stat umiddelbart rapportere saken til  

EØS-komiteen. 

iii) Anvendelse av denne bestemmelsen berører ikke muligheten for at en EFTA-stat 

innfører ensidige beskyttelsestiltak i påvente av at rettsaktene nevnt i i) vedtas. 

iv) EØS-komiteen kan ta gjennomføringsrettsaktene til etterretning. 

c) I artikkel 44 nr. 5 og 76 nr. 1 skal ordene ’, eller i samsvar med islandske og norske 

tollprosedyrer’ tilføyes etter ordene ’nevnte forordning’. 

d) I artikkel 64 nr. 1 skal ordene ’, eller i samsvar med islandske og norske tollprosedyrer,’ 

tilføyes etter ordene ’forordning (EU) nr. 952/2013’.  
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e) I artikkel 108 nr. 1 og 2, uten at det berører bestemmelsene i protokoll 1 til EØS-avtalen, 

skal ordene ’, og EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder en EFTA-stat’ tilføyes etter 

ordet ’Kommisjonen’. 

f) Artikkel 124 får ikke anvendelse for EFTA-statene. 

g) I artikkel 141 nr. 1, uten at det berører bestemmelsene i protokoll 1 til EØS-avtalen, skal 

ordene ’, eller EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder EFTA-statene,’ tilføyes etter ordet 

’Kommisjonen’. 

h) I vedlegg I tilføyes følgende: 

’29. Islands territorium 

30. Kongeriket Norges territorium, unntatt Svalbard’” 

5. I kapittel I del 7.1 skal tilpasningstekst B i nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 999/2001) oppheves med virkning fra 14. desember 2019. 

6. Teksten i kapittel I del 1.1 nr. 1 (rådsdirektiv 89/662/EØF), 2 (rådsdirektiv 90/425/EØF),  

3 (rådsdirektiv 89/608/EØF), 4 (rådsdirektiv 97/78/EF), 5 (rådsdirektiv 91/496/EØF), 6 (rådsvedtak 

92/438/EØF), 9 (rådsdirektiv 96/93/EF), 11 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004) 

og 12 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004), kapittel I del 7.1 nr. 2 (rådsdirektiv 

96/23/EF) og kapittel II nr. 31j (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004) oppheves 

med virkning fra 14. desember 2019. 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg II gjøres følgende endringer: 

1. I kapittel XII, etter nr. 163 (Kommisjonsforordning (EU) 2017/2158), skal nytt nr. 164 lyde: 

”164. 32017 R 0625: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om 

offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av 

næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og 

plantevernmidler, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001, 

(EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU)  

nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 og (EF)  

nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og 

(EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 

96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig 

kontroll) (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1), rettet ved EUT L 137 av 24.5.2017, s. 40. 

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

a) Forordningens bestemmelser skal ikke få anvendelse for området plantehelse i EFTA-

statene.  

b) Artikkel 27 nr. 3 får anvendelse med følgende tilpasninger: 

i) EFTA-statene skal samtidig som EU-medlemsstatene innføre tiltak som tilsvarer de 

som er innført av EU-medlemsstatene på bakgrunn av relevante gjennom-

føringsrettsakter vedtatt i henhold til denne bestemmelse. 

ii) Dersom det oppstår problemer i tilknytning til anvendelsen av gjennom-

føringsrettsakten, skal den berørte EFTA-stat umiddelbart rapportere saken til  

EØS-komiteen. 

iii) Anvendelse av denne bestemmelsen berører ikke muligheten for at en EFTA-stat 

innfører ensidige beskyttelsestiltak i påvente av at rettsaktene nevnt i i) vedtas.  
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iv) EØS-komiteen kan ta gjennomføringsrettsaktene til etterretning. 

c) I artikkel 44 nr. 5 og 76 nr. 1 skal ordene ’, eller i samsvar med islandske og norske 

tollprosedyrer’ tilføyes etter ordene ’nevnte forordning’. 

d) I artikkel 64 nr. 1 skal ordene ’, eller i samsvar med islandske og norske tollprosedyrer,’ 

tilføyes etter ordene ’forordning (EU) nr. 952/2013’. 

e) I artikkel 108 nr. 1 og 2, uten at det berører bestemmelsene i protokoll 1 til EØS-avtalen, 

skal ordene ’, og EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder en EFTA-stat’ tilføyes etter 

ordet ’Kommisjonen’. 

f) Artikkel 124 får ikke anvendelse for EFTA-statene. 

g) I artikkel 141 nr. 1, uten at det berører bestemmelsene i protokoll 1 til EØS-avtalen, skal 

ordene ’, eller EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder EFTA-statene,’ tilføyes etter ordet 

’Kommisjonen’. 

h) I vedlegg I tilføyes følgende: 

’29. Islands territorium 

30. Kongeriket Norges territorium, unntatt Svalbard’” 

2. I kapittel XII nr. 54zzy (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005) og kapittel XV  

nr. 13 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0625: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 (EUT 

L 95 av 7.4.2017, s. 1), rettet ved EUT L 137 av 24.5.2017, s. 40.” 

3. Teksten i kapittel XII nr. 54zzzi (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004) oppheves 

med virkning fra 14. desember 2019. 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2017/625, rettet ved EUT L 137 av 24.5.2017, s. 40, 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 dagen etter 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 211/2019 

av 27. september 2019 

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

vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/38 av 10. januar 2019 om endring av vedlegg II og V til 

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

rester av iprodion i eller på visse produkter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

bestemmelser om fôrvarer og næringsmidler ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge 

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0038: Kommisjonsforordning (EU) 2019/38 av 10. januar 2019 (EUT L 9 av 11.1.2019, 

s. 94).” 

Artikkel 2 

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

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0038: Kommisjonsforordning (EU) 2019/38 av 10. januar 2019 (EUT L 9 av 11.1.2019, 

s. 94).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2019/38 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  

  

(1) EUT L 9 av 11.1.2019, s. 94. 

2023/EØS/3/06 
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Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 



Nr. 3/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 212/2019 

av 27. september 2019 

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

vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/50 av 11. januar 2019 om endring av vedlegg II, III, IV og V til 

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

rester av klorantraniliprol, klomazon, syklaniliprol, fenazakin, fenpicoksamid, fluoksastrobin, 

lamdacyhalotrin, mepikvat, løkolje, tiakloprid og valifenalat i eller på visse produkter(1), rettet ved 

EUT L 109 av 24.4.2019, s. 28, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2019/58 av 14. januar 2019 om endring av vedlegg II, III og V til 

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

rester av linuron i eller på visse produkter(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

bestemmelser om fôrvarer og næringsmidler ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge 

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

nye strekpunkter lyde: 

”– 32019 R 0050: Kommisjonsforordning (EU) 2019/50 av 11. januar 2019 (EUT L 10 av 14.1.2019, 

s. 8), rettet ved EUT L 109 av 24.4.2019, s. 28, 

– 32019 R 0058: Kommisjonsforordning (EU) 2019/58 av 14. januar 2019 (EUT L 12 av 15.1.2019, 

s. 1).” 

Artikkel 2 

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

skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32019 R 0050: Kommisjonsforordning (EU) 2019/50 av 11. januar 2019 (EUT L 10 av 14.1.2019, 

s. 8), rettet ved EUT L 109 av 24.4.2019, s. 28, 

– 32019 R 0058: Kommisjonsforordning (EU) 2019/58 av 14. januar 2019 (EUT L 12 av 15.1.2019, 

s. 1).”  

  

(1) EUT L 10 av 14.1.2019, s. 8. 

(2) EUT L 12 av 15.1.2019, s. 1. 

2023/EØS/3/07 
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Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2019/50, rettet ved EUT L 109 av 24.4.2019, s. 28, og (EU) 2019/58 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 28. september 2019 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 



Nr. 3/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 213/2019 

av 27. september 2019 

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

vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/88 av 18. januar 2019 om endring av vedlegg II til 

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

rester av acetamiprid i visse produkter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2019/89 av 18. januar 2019 om endring av vedlegg II, III og V til 

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

rester av bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol i eller på visse produkter(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonsforordning (EU) 2019/90 av 18. januar 2019 om endring av vedlegg II, III og V til 

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

rester av bromukonazol, karboksin, fenbutatinoksid, fenpyrazamin og pyridaben i eller på visse 

produkter(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonsforordning (EU) 2019/91 av 18. januar 2019 om endring av vedlegg II, III og V til 

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

rester av bufrofezin, diflubenzuron, etoksysulfuron, ioksynil, molinat, pikoksystrobin og 

tepraloksydim i eller på visse produkter(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

bestemmelser om fôrvarer og næringsmidler ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge 

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

nye strekpunkter lyde: 

”– 32019 R 0088: Kommisjonsforordning (EU) 2019/88 av 18. januar 2019 (EUT L 22 av 24.1.2019, 

s. 1), 

– 32019 R 0089: Kommisjonsforordning (EU) 2019/89 av 18. januar 2019 (EUT L 22 av 24.1.2019, 

s. 13),  

  

(1) EUT L 22 av 24.1.2019, s. 1. 

(2) EUT L 22 av 24.1.2019, s. 13. 

(3) EUT L 22 av 24.1.2019, s. 52. 

(4) EUT L 22 av 24.1.2019, s. 74. 

2023/EØS/3/08 
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– 32019 R 0090: Kommisjonsforordning (EU) 2019/90 av 18. januar 2019 (EUT L 22 av 24.1.2019, 

s. 52), 

– 32019 R 0091: Kommisjonsforordning (EU) 2019/91 av 18. januar 2019 (EUT L 22 av 24.1.2019, 

s. 74).” 

Artikkel 2 

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

skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32019 R 0088: Kommisjonsforordning (EU) 2019/88 av 18. januar 2019 (EUT L 22 av 24.1.2019, 

s. 1), 

– 32019 R 0089: Kommisjonsforordning (EU) 2019/89 av 18. januar 2019 (EUT L 22 av 24.1.2019, 

s. 13), 

– 32019 R 0090: Kommisjonsforordning (EU) 2019/90 av 18. januar 2019 (EUT L 22 av 24.1.2019, 

s. 52), 

– 32019 R 0091: Kommisjonsforordning (EU) 2019/91 av 18. januar 2019 (EUT L 22 av 24.1.2019, 

s. 74).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2019/88, (EU) 2019/89, (EU) 2019/90 og (EU) 2019/91 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 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 



Nr. 3/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 214/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/839 av 7. mars 2019 om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 540/2014 om lydnivået i motorvogner og reservelyddempingsanlegg(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel I nr. 2a (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 540/2014) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0839: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/839 av 7. mars 2019 (EUT L 138 av 

24.5.2019, s. 70).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/839 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 138 av 24.5.2019, s. 70. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/09 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 215/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/318 av 19. februar 2019 om endring av forordning (EU) 

2017/2400 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til bestemmelse av  

CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 45zx (europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0318: Kommisjonsforordning (EU) 2019/318 av 19. februar 2019 (EUT L 58 av 

26.2.2019, s. 1).” 

2. I nr. 45zzw (kommisjonsforordning (EU) 2017/2400) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 R 0318: Kommisjonsforordning (EU) 2019/318 av 19. februar 2019 (EUT L 58 av 

26.2.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/318 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 58 av 26.2.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/10 
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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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 216/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/543 av 3. april 2019 om endring av vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 og vedlegg I, III og IV til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til oppdatering av henvisningene til og 

innarbeiding av visse reglementer fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa om 

typegodkjenning av motorvogner(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 45zx (europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF) og 45zza (europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 661/2009) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0543: Kommisjonsforordning (EU) 2019/543 av 3. april 2019 (EUT L 95 av 

4.4.2019, s. 1).” 

2. Etter nr. 45zzw (kommisjonsforordning (EU) 2017/2400) skal nytt nr. 45zzx lyde: 

”45zzx.  32019 R 0543: Kommisjonsforordning (EU) 2019/543 av 3. april 2019 om endring av 

vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 og vedlegg I, III og 

IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til oppdatering av 

henvisningene til og innarbeiding av visse reglementer fra De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europa om typegodkjenning av motorvogner (EUT L 95 av 4.4.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/543 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 95 av 4.4.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/11 
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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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 217/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/129 av 16. januar 2019 om endring av forordning 

(EU) nr. 168/2013 med hensyn til anvendelsen av Euro 5-standarden på typegodkjenning av to- 

eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel I nr. 46 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0129: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/129 av 16. januar 2019  

(EUT L 30 av 31.1.2019, s. 106).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/129 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 30 av 31.1.2019, s. 106. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/12 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 218/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/519 av 19. mars 2019 om endring av forordning 

(EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for 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: 

”– 32019 R 0519: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/519 av 19. mars 2019  

(EUT L 91 av 29.3.2019, s. 42).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/519 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 91 av 29.3.2019, s. 42. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/13 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 219/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/650 av 24. april 2019 om endring av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til yohimbin (Pausinystalia 

yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2019/651 av 24. april 2019 om avslag på godkjenning av en 

helsepåstand om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse(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. 54zzzu (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0650: Kommisjonsforordning (EU) 2019/650 av 24. april 2019 (EUT L 110 av 

25.4.2019, s. 21).” 

2. Etter nr. 164 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625) skal nytt nr. 165 lyde: 

”165. 32019 R 0651: Kommisjonsforordning (EU) 2019/651 av 24. april 2019 om avslag på 

godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse  

(EUT L 110 av 25.4.2019, s. 23).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/650 og (EU) 2019/651 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 110 av 25.4.2019, s. 21. 

(2) EUT L 110 av 25.4.2019, s. 23. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/14 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 220/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/800 av 17. mai 2019 om endring av vedlegg II til 

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

karminsyre, karmin (E 120) i visse kjøttprodukter som er tradisjonelle i franske oversjøiske 

territorier(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2019/801 av 17. mai 2019 om endring av vedlegg II til 

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

diglyserider av fettsyrer (E 471) på visse friske frukter(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 nr. 54zzzzr (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32019 R 0800: Kommisjonsforordning (EU) 2019/800 av 17. mai 2019 (EUT L 132 av 20.5.2019, 

s. 15), 

– 32019 R 0801: Kommisjonsforordning (EU) 2019/801 av 17. mai 2019 (EUT L 132 av 20.5.2019, 

s. 18).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/800 og (EU) 2019/801 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 132 av 20.5.2019, s. 15. 

(2) EUT L 132 av 20.5.2019, s. 18. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/15 
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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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 221/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/891 av 28. mai 2019 om endring av vedlegg I og II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til funksjonsgruppen 

«stabilisatorer» og bruk av jernlaktat (E 585) på soppen Albatrellus ovinus som nærings-

middelingrediens i svensk leverpostei(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. 54zzzzr (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0891: Kommisjonsforordning (EU) 2019/891 av 28. mai 2019 (EUT L 142 av 29.5.2019, 

s. 54).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/891 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 142 av 29.5.2019, s. 54. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/16 
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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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 222/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/799 av 17. mai 2019 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av aromastoffet 

furan-2(5H)-on fra EU-listen(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 0799: Kommisjonsforordning (EU) 2019/799 av 17. mai 2019 (EUT L 132 av 20.5.2019, 

s. 12).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/799 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 132 av 20.5.2019, s. 12. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/17 
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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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 223/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/760 av 13. mai 2019 om tillatelse til å bringe 

biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

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

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

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32019 R 0760: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/760 av 13. mai 2019 

(EUT L 125 av 14.5.2019, s. 13).” 

2. Etter nr. 165 (kommisjonsforordning (EU) 2019/651) skal nytt nr. 166 lyde: 

”166. 32019 R 0760: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/760 av 13. mai 2019 om 

tillatelse til å bringe biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica i omsetning som et nytt 

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

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 125  

av 14.5.2019, s. 13).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/760 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 28. september 2019 forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 125 av 14.5.2019, s. 13. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/18 
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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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 224/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/238 av 8. februar 2019 om endring av 

forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet ovotransferrin 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: 

”– 32019 R 0238: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/238 av 8. februar 2019  

(EUT L 39 av 11.2.2019, s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/238 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 39 av 11.2.2019, s. 4. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/19 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 225/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/636 av 23. april 2019 om endring av vedlegg IV og V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende 

stoffer(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12w (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004) 

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0636: Kommisjonsforordning (EU) 2019/636 av 23. april 2019 (EUT L 109 av 

24.4.2019, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/636 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 109 av 24.4.2019, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/20 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 226/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/521 av 27. mars 2019 om endring av europaparlaments-  

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

og stoffblandinger, for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utviklingen(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

nr. 1272/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0521: Kommisjonsforordning (EU) 2019/521 av 27. mars 2019 (EUT L 86 av 28.3.2019, 

s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/521 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 86 av 28.3.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/21 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 227/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/637 av 23. april 2019 om godkjenning  

av kolekalsiferol som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/641 av 17. april 2019 om vilkårene for 

godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin, forelagt av Irland i 

samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

(EU) 2018/1251), skal nye nr. 12zzzzzx–12zzzzzy lyde: 

”12zzzzzx.  32019 R 0637: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/637 av 23. april 2019 

om godkjenning av kolekalsiferol som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 (EUT 

L 109 av 24.4.2019, s. 13). 

12zzzzzy.  32019 D 0641: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/641 av 17. april 2019 

om vilkårene for godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin, 

forelagt av Irland i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 528/2012 (EUT L 109 av 24.4.2019, s. 26).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/637 og gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/641 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 109 av 24.4.2019, s. 13. 

(2) EUT L 109 av 24.4.2019, s. 26. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/22 
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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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 228/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/994 av 17. juni 2019 om utsettelse  

av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter av type 8(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1030 av 21. juni 2019 om utsettelse  

av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter av type 18(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

(EU) 2019/641), skal nye nr. 12zzzzzz–12zzzzzza lyde: 

”12zzzzzz.  32019 D 0994: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/994 av 17. juni 2019 

om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter  

av type 8 (EUT L 160 av 18.6.2019, s. 26). 

12zzzzzza.  32019 D 1030: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1030 av 21. juni 2019 

om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter  

av type 18 (EUT L 167 av 24.6.2019, s. 32).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/994 og (EU) 2019/1030 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 160 av 18.6.2019, s. 26. 

(2) EUT L 167 av 24.6.2019, s. 32. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/23 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 229/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/139 av 29. januar 2019 om godkjenning av 

det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme IMI389521 i samsvar med europaparlaments- og 

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

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/147 av 30. januar 2019 om godkjenning av 

det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 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) 2019/148 av 30. januar 2019 om avslag på 

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

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/149 av 30. januar 2019 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1108 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for bruk 

av eddik som basisstoff(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/150 av 30. januar 2019 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til rapporterende medlemsstat for 

vurdering av følgende aktive stoffer i plantevernmidler: deltametrin, diflufenikan, epoksikonazol, 

fluoksastrobin, protiokonazol og tebukonazol(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/151 av 30. januar 2019 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet Clonostachys rosea stamme J1446 som et aktivt stoff med lav 

risiko 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(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/158 av 31. januar 2019 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet metoksyfenozid som et aktivt stoff som bør erstattes i samsvar 

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

og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(7) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/168 av 31. januar 2019 om endring av 

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

for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus 

  

(1) EUT L 26 av 30.1.2019, s. 4. 

(2) EUT L 27 av 31.1.2019, s. 14. 

(3) EUT L 27 av 31.1.2019, s. 18. 

(4) EUT L 27 av 31.1.2019, s. 20. 

(5) EUT L 27 av 31.1.2019, s. 23. 

(6) EUT L 27 av 31.1.2019, s. 26. 

(7) EUT L 31 av 1.2.2019, s. 21. 

2023/EØS/3/24 
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thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis 

subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella 

Granulovirus (CpGV), cyprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpyroksimat, fluazinam, 

flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. 

anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis 

stamme: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, 

tiakloprid, tolklofosmetyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, 

Trichoderma harzianum, triklopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum og ziram(8) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

9) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32019 R 0139: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/139 av 29. januar 2019 

(EUT L 26 av 30.1.2019, s. 4), 

 32019 R 0147: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/147 av 30. januar 2019 

(EUT L 27 av 31.1.2019, s. 14),  

 32019 R 0149: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/149 av 30. januar 2019 

(EUT L 27 av 31.1.2019, s. 20), 

 32019 R 0151: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/151 av 30. januar 2019 

(EUT L 27 av 31.1.2019, s. 26), 

 32019 R 0158: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/158 av 31. januar 2019 

(EUT L 31 av 1.2.2019, s. 21), 

 32019 R 0168: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/168 av 31. januar 2019 

(EUT L 33 av 5.2.2019, s. 1).” 

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

”– 32019 R 0150: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/150 av 30. januar 2019 

(EUT L 27 av 31.1.2019, s. 23).” 

3. I nr. 13zzzzzb (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1108) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

 32019 R 0149: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/149 av 30. januar 2019 

(EUT L 27 av 31.1.2019, s. 20).” 

4. Etter nr. 13zzzzzzzzzo (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1981) skal nye 

nr. 13zzzzzzzzzp–13zzzzzzzzzt lyde: 

”13zzzzzzzzzp.  32019 R 0139: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/139 av  

29. januar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 

IMI389521 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 26 av 30.1.2019, s. 4).  

  

(8) EUT L 33 av 5.2.2019, s. 1. 
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13zzzzzzzzzq.  32019 R 0147: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/147 av  

30. januar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 

PPRI 5339 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 27 av 31.1.2019, s. 14). 

13zzzzzzzzzr.  32019 R 0148: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/148 av  

30. januar 2019 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet propanil i samsvar 

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

plantevernmidler (EUT L 27 av 31.1.2019, s. 18). 

13zzzzzzzzzs.  32019 R 0151: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/151 av  

30. januar 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet Clonostachys rosea 

stamme J1446 som et aktivt stoff med lav risiko 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 27 av 31.1.2019, s. 26).  

13zzzzzzzzzt.  32019 R 0158: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/158 av  

31. januar 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet metoksyfenozid som 

et aktivt stoff som bør erstattes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

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

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 31 av 

1.2.2019, s. 21).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/139, (EU) 2019/147, (EU) 2019/148, (EU) 2019/149, 

(EU) 2019/150, (EU) 2019/151, (EU) 2019/158 og (EU) 2019/168 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 230/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/680 av 30. april 2019 om endring av vedlegg VI til 

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

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2019/681 av 30. april 2019 om endring av vedlegg II til 

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

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32019 R 0680: Kommisjonsforordning (EU) 2019/680 av 30. april 2019 (EUT L 115 av 2.5.2019, 

s. 3), 

– 32019 R 0681: Kommisjonsforordning (EU) 2019/681 av 30. april 2019 (EUT L 115 av 2.5.2019, 

s. 5).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/680 og (EU) 2019/681 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 115 av 2.5.2019, s. 3. 

(2) EUT L 115 av 2.5.2019, s. 5. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/25 
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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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-komiteens beslutning  

nr. 231/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/698 av 30. april 2019 om endring av vedlegg III og V til 

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

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/701 av 5. april 2019 om opprettelse av en ordliste over vanlige 

navn på bestanddeler til bruk ved merking av kosmetiske produkter(2) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

3) Beslutning (EU) 2019/701 opphever med virkning fra 8. mai 2020 kommisjonsbeslutning 

96/335/EF(3), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med 

virkning fra 8. mai 2020. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 1a (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0698: Kommisjonsforordning (EU) 2019/698 av 30. april 2019 (EUT L 119 av 

7.5.2019, s. 66).” 

2. Etter nr. 13 (opphevet) skal nytt nr. 13a lyde: 

”13a.  32019 D 0701: Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/701 av 5. april 2019 om opprettelse av  

en ordliste over vanlige navn på bestanddeler til bruk ved merking av kosmetiske produkter 

(EUT L 121 av 8.5.2019, s. 1).” 

3. Teksten i nr. 10 (kommisjonsbeslutning 96/335/EF) oppheves med virkning fra 8. mai 2020. 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/698 og beslutning (EU) 2019/701 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 119 av 7.5.2019, s. 66. 

(2) EUT L 121 av 8.5.2019, s. 1. 

(3) EFT L 132 av 1.6.1996, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/26 
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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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 232/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/831 av 22. mai 2019 om endring av vedlegg II, III og 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: 

”– 32019 R 0831: Kommisjonsforordning (EU) 2019/831 av 22. mai 2019 (EUT L 137 av 23.5.2019,  

s. 29).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/831 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 137 av 23.5.2019, s. 29. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/27 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 233/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397 av 6. august 2019 om krav til 

utforming, konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for skipsutstyr og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/773(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397 opphever Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/773, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXXII skal teksten i nr. 3 (Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2018/773) lyde: 

”32019 R 1397: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397 av 6. august 2019 om krav til 

utforming, konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for skipsutstyr og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/773 (EUT L 237 av 13.9.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 237 av 13.9.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/28 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 234/2019 

av 27. september 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2379 av 18. desember 2017 om anerkjennelse 

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

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

2) EØS-avtalens vedlegg IV bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IV, etter nr. 41b (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/749), skal 

nytt nr. 41c lyde: 

”41c. 32017 D 2379: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2379 av 18. desember 2017 

om anerkjennelse av Canadas rapport om typiske klimagassutslipp fra dyrking av 

landbruksråvarer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF (EUT L 337 av 

19.12.2017, s. 86). 

Beslutningen får ikke anvendelse for Liechtenstein.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2379 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 337 av 19.12.2017, s. 86. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/29 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 235/2019 

av 27. september 2019 

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) Beslutning nr. E6 av 19. oktober 2017 om fastsettelse av tidspunktet for når en elektronisk melding 

i rettslig forstand anses som levert i systemet for elektronisk utveksling av trygdeopplysninger 

(EESSI)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg VI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg VI, etter nr. 3.E5 (beslutning nr. E5 av 16. mars 2017), skal nytt nr. 3.E6 lyde: 

”3.E6 32018 D 1004(02): Beslutning nr. E6 av 19. oktober 2017 om fastsettelse av tidspunktet for når  

en elektronisk melding i rettslig forstand anses som levert i systemet for elektronisk utveksling av 

trygdeopplysninger (EESSI) (EUT C 355 av 4.10.2018, s. 5).” 

Artikkel 2 

Teksten til beslutning nr. E6 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT C 355 av 4.10.2018, s. 5. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/30 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 236/2019 

av 27. september 2019 

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) Rekommandasjon nr. A1 av 18. oktober 2017 om utstedelse av bekreftelsen nevnt i artikkel 19 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg VI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg VI, under overskriften ”RETTSAKTER AVTALEPARTENE SKAL TA  

I BETRAKTNING” og før nr. 4.P1 (rekommandasjon nr. P1 av 12. juni 2009), skal nytt nr. 4.A1 lyde: 

”4.A1 32018 H 0529(01): Rekommandasjon nr. A1 av 18. oktober 2017 om utstedelse av bekreftelsen 

nevnt i artikkel 19 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 (EUT C 183 av 

29.5.2018, s. 5).” 

Artikkel 2 

Teksten til rekommandasjon nr. A1 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT C 183 av 29.5.2018, s. 5. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/31 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 237/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til forhåndsbidrag til ordninger for 

krisehåndteringsfinansiering(1), rettet ved EUT L 156 av 20.6.2017, s. 38, skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/860 av 4. februar 2016 om ytterligere spesifisering av 

de omstendighetene der utelukkelse fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverterings-

fullmaktene er nødvendig i henhold til artikkel 44 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak(2), skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet 

i gjenopprettingsplaner, krisehåndteringsplaner og konsernkrisehåndteringsplaner, de minstekriteriene 

som vedkommende myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenopprettingsplaner og konserngjen-

opprettingsplaner, vilkårene for konsernintern finansiell støtte, kravene til uavhengige takstmenn, den 

avtalemessige anerkjennelsen av nedskrivnings- og konverteringsfullmakter, framgangsmåtene og 

innholdet i forbindelse med meldingskrav og melding om utsettelse samt krisehåndteringskollegienes 

virkemåte i praksis(3), rettet ved EUT L 205 av 30.7.2016, s. 27, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1400 av 10. mai 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som 

spesifiserer minstekravene til en virksomhetsomorganiseringsplan og til innholdet i rapportene om 

framdriften i gjennomføringen av planen(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1434 av 14. desember 2015 om retting av delegert 

forordning (EU) 2015/63 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til forhåndsbidrag til ordninger for krisehåndteringsfinansiering(5) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1450 av 23. mai 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som 

spesifiserer kriteriene for metoden for å fastsette minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte 

forpliktelser(6) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 11 av 17.1.2015, s. 44. 

(2) EUT L 144 av 1.6.2016, s. 11. 

(3) EUT L 184 av 8.7.2016, s. 1. 

(4) EUT L 228 av 23.8.2016, s. 1. 

(5) EUT L 233 av 30.8.2016, s. 1. 

(6) EUT L 237 av 3.9.2016, s. 1. 

2023/EØS/3/32 
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7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 av 17. juni 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter, standardskjemaer og maler for 

framlegging av opplysninger i forbindelse med krisehåndteringsplaner for kredittinstitusjoner og 

verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU(7) skal innlemmes 

i EØS-avtalen. 

8) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 19b (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU), tilføyes 

følgende: 

”19ba. 32015 R 0063: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til forhåndsbidrag til ordninger for 

krisehåndteringsfinansiering (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 44), rettet ved EUT L 156 av 20.6.2017, 

s. 38, endret ved: 

– 32016 R 1434: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1434 av 14. desember 2015 

(EUT L 233 av 30.8.2016, s. 1). 

Den delegerte forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasninger: 

a) I artikkel 4 nr. 2, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’31. desember 2024’ forstås som 

’31. desember 2027’. 

b) Når det gjelder EFTA-statene, unntatt Liechtenstein, skal artikkel 20 nr. 1)–4) lyde: 

’Overgangsbestemmelser 

1. Dersom opplysningene som kreves for en bestemt indikator som omhandlet i vedlegg II, 

ikke inngår i det gjeldende tilsynsrapporteringskravet nevnt i artikkel 14 for det berørte 

referanseåret, skal denne risikoindikatoren ikke anvendes før det berørte tilsynsrapporterings-

kravet får anvendelse. Vekten av andre tilgjengelige risikoindikatorer skal omskaleres 

proporsjonalt med deres vekt i henhold til artikkel 7, slik at summen av deres vekter blir 1.  

I ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 27. september 2019, dersom 

noen av opplysningene som kreves i artikkel 16, ikke er tilgjengelige for innskudds-

garantiordningen innen seks måneder etter at nevnte beslutning er trådt i kraft, med sikte på 

beregning av det årlige målnivået nevnt i artikkel 4 nr. 2 eller av det årlige grunnbidraget fra 

hver institusjon nevnt i artikkel 5, skal de relevante kredittinstitusjonene etter en melding fra 

innskuddsgarantiordningen framlegge disse opplysningene for krisehåndteringsmyndighetene 

innen nevnte dato. Som unntak fra artikkel 13 nr. 1 skal krisehåndteringsmyndigheten, når det 

gjelder bidragene som skal betales i ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning  

nr. 237/2019 av 27. september 2019, meddele hver institusjon sin beslutning om det årlige 

bidraget de skal betale senest ni måneder etter ikrafttredelsen for EØS-komiteens beslutning  

nr. 237/2019 av 27. september 2019. 

2. Som unntak fra artikkel 13 nr. 4, og når det gjelder bidragene som skal betales i 

ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 27. september 2019, skal 

beløpet som skal betales i henhold til beslutningen nevnt i artikkel 13 nr. 3, betales innen 

31. desember samme år eller senest en måned etter meddelelse av nevnte beslutning, alt etter 

hva som inntreffer sist.  

  

(7) EUT L 181 av 6.7.2016, s. 1. 
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3. Som unntak fra artikkel 14 nr. 4, og når det gjelder opplysningene som skal 

framlegges for krisehåndteringsmyndigheten i ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens 

beslutning nr. 237/2019 av 27. september 2019, skal opplysningene angitt i nevnte nummer 

framlegges senest seks måneder etter at EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av 

27. september 2019 trådte i kraft. 

4. Som unntak fra artikkel 16 nr. 1 skal innskuddsgarantiordningene innen 1. september 

året etter ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning nr. 237/2019 av  

27. september 2019, framlegge for krisehåndteringsmyndighetene opplysningene om beløpet 

for dekkede innskudd per 31. juli samme år, med mindre disse opplysningene er framlagt 

gjennom innskuddsgarantiordningene innenfor fristene fastsatt i artikkel 16 nr. 1.’ 

c) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel 20 nr. 5 lyde: 

’5. Uten at det berører artikkel 10 i denne forordning, kan EFTA-statene, fram til 

31. desember 2026, tillate at institusjoner som har samlede eiendeler til en verdi av høyst 

3 000 000 000 euro, betaler et fast beløp på 50 000 euro for de første 300 000 000 euroene av 

samlede forpliktelser, minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd. For den delen av de 

samlede forpliktelsene minus ansvarlig kapital og dekkede innskudd som overstiger  

300 000 000 euro, skal disse institusjonene bidra i samsvar med artikkel 4–9 i denne 

forordning.’ 

d) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel 21 annet ledd lyde: 

’Den får anvendelse fra 1. januar året etter ikrafttredelsesåret for EØS-komiteens beslutning 

nr. 237/2019 av 27. september 2019.’ 

19bb. 32016 R 0860: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/860 av 4. februar 2016 om ytterligere 

spesifisering av de omstendighetene der utelukkelse fra anvendelsen av nedskrivnings- eller 

konverteringsfullmaktene er nødvendig i henhold til artikkel 44 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (EUT L 144 av 1.6.2016, s. 11). 

19bc. 32016 R 1066: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 av 17. juni 2016 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter, standardskjemaer og 

maler for framlegging av opplysninger i forbindelse med krisehåndteringsplaner for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 

(EUT L 181 av 6.7.2016, s. 1). 

19bd. 32016 R 1075: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

som spesifiserer innholdet i gjenopprettingsplaner, krisehåndteringsplaner og konsernkrisehånd-

teringsplaner, de minstekriteriene som vedkommende myndighet skal vurdere i forbindelse med 

gjenopprettingsplaner og konserngjenopprettingsplaner, vilkårene for konsernintern finansiell 

støtte, kravene til uavhengige takstmenn, den avtalemessige anerkjennelsen av nedskrivnings- og 

konverteringsfullmakter, framgangsmåtene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og 

melding om utsettelse samt krisehåndteringskollegienes virkemåte i praksis (EUT L 184 av 

8.7.2016, s. 1), rettet ved EUT L 205 av 30.7.2016, s. 27. 

Den delegerte forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasninger: 

a) I artikkel 22 nr. 7 bokstav d), når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’ved innlemmelse i 

EØS-avtalen’ tilføyes etter ordene ’artikkel 45 nr. 2 i direktiv 2014/59/EU’. 

b) I artikkel 43, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet ’unionsrettens’ forstås som ’EØS-

avtalens’ og ordene ’gjeldene unionsrett’ forstås som ’EØS-avtalen’. 

c) I artikkel 70 nr. 4), 74 nr. 1) bokstav c), 80 nr. 2) bokstav e), 84 nr. 1) bokstav c), 90 nr. 1) 

bokstav e), 95 nr. 1) bokstav c) og 105 nr. 4) bokstav c) skal ordene ’og, dersom det er 

relevant, bestemmelsene i EØS-avtalen’ tilføyes etter ordene ’nasjonal lovgivning’.  
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d) I artikkel 74 nr. 2 bokstav c), 84 nr. 2 bokstav c) og 95 nr. 2 bokstav c), når det gjelder 

EFTA-statene, skal ordene ’bestemmelser i unionsretten og nasjonal lovgivning’ forstås som 

’bestemmelser i EØS-avtalen og nasjonal lovgivning’. 

e) I artikkel 75 nr. 1 bokstav c), 85 nr. 1 bokstav c) og 96 nr. 1 bokstav c) skal ordene ’eller, der 

det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’EBA’. 

19be. 32016 R 1400: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1400 av 10. mai 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

som spesifiserer minstekravene til en virksomhetsomorganiseringsplan og til innholdet i 

rapportene om framdriften i gjennomføringen av planen (EUT L 228 av 23.8.2016, s. 1). 

19bf. 32016 R 1450: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1450 av 23. mai 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

som spesifiserer kriteriene for metoden for å fastsette minstekravet til ansvarlig kapital og 

kvalifiserte forpliktelser (EUT L 237 av 3.9.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2015/63, rettet ved EUT L 156 av 20.6.2017, s. 38, (EU) 2016/860, 

(EU) 2016/1075, rettet ved EUT L 205 av 30.7.2016, s. 27, (EU) 2016/1400, (EU) 2016/1434 og (EU) 

2016/1450 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018(8) 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

(8) EUT L 323 av 12.12.2019, s. 41, og EØS-tillegget nr. 98 av 12.12.2019, s. 38. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 238/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/64 av 29. september 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til å angi hvordan kriteriene i 

artikkel 20 nr. 1 bokstav c) iii) skal anvendes for å vurdere om visse hendelser vil kunne medføre 

betydelig og negativ innvirkning på markedets integritet, den finansielle stabiliteten, forbrukere, 

realøkonomien eller finansieringen av husholdninger og foretak i en eller flere medlemsstater(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/65 av 29. september 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 for å presisere visse tekniske deler av 

definisjonene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordningen(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/66 av 29. september 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 for å spesifisere hvordan det nominelle 

beløpet for andre finansielle instrumenter enn derivater, det nominelle beløpet for derivater og 

netto andelsverdi for investeringsfond skal vurderes(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/67 av 3. oktober 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til fastsettelse av vilkårene for å 

vurdere virkningene av opphør eller endring av eksisterende referanseverdier(4) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1637 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for tilsynsfunksjonens framgangsmåter og kjennetegn(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1638 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer hvordan det skal sikres at inndataene er hensiktsmessige og 

verifiserbare, og de interne framgangsmåtene for tilsyn og verifisering som en administrator av 

kritiske eller betydningsfulle referanseverdier må sikre at en bidragsyter har på plass dersom 

inndataene leveres fra en front-office-funksjon(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1639 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer de delene av atferdsreglene som skal utarbeides av administratorer av 

referanseverdier som bygger på inndata fra bidragsytere(7) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 12 av 17.1.2018, s. 5. 

(2) EUT L 12 av 17.1.2018, s. 9. 

(3) EUT L 12 av 17.1.2018, s. 11. 

(4) EUT L 12 av 17.1.2018, s. 14. 

(5) EUT L 274 av 5.11.2018, s. 1. 

(6) EUT L 274 av 5.11.2018, s. 6. 

(7) EUT L 274 av 5.11.2018, s. 11. 

2023/EØS/3/33 
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8) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1640 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer styrings- og kontrollkravene for bidragsytere under tilsyn(8) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

9) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1641 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis av administratorer av kritiske eller 

betydningsfulle referanseverdier om metoden som brukes for å fastsette referanseverdiene, om den 

interne gjennomgåelsen og godkjenningen av metoden og om framgangsmåtene for å foreta 

vesentlige endringer i metoden(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1642 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer hvilke kriterier vedkommende myndigheter skal ta i betraktning når de 

vurderer om administratorer av betydningsfulle referanseverdier bør anvende bestemte krav(10) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

11) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1643 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer innholdet i referanseverdierklæringen som skal offentliggjøres av 

administratoren av en referanseverdi, og tilfeller der det kreves oppdateringer(11) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

12) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1644 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for fastsettelse av minstekravet til innhold i samarbeidsavtalene med vedkommende 

myndigheter i tredjestater hvis rettslige rammer og tilsynspraksis er anerkjent som likeverdige(12) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

13) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1645 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for formen på og innholdet i søknaden om anerkjennelse hos vedkommende myndighet i 

referansemedlemsstaten og presentasjonen av opplysningene i meldingen til Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA)(13) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

14) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1646 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for opplysninger som skal gis i søknader om godkjenning og i søknader om 

registrering(14) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 av 11. august 2016 om utarbeiding av 

en liste over kritiske referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011(15) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

16) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1147 av 28. juni 2017 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske referansever-

dier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1011(16) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(8) EUT L 274 av 5.11.2018, s. 16. 

(9) EUT L 274 av 5.11.2018, s. 21. 

(10) EUT L 274 av 5.11.2018, s. 25. 

(11) EUT L 274 av 5.11.2018, s. 29. 

(12) EUT L 274 av 5.11.2018, s. 33. 

(13) EUT L 274 av 5.11.2018, s. 36. 

(14) EUT L 274 av 5.11.2018, s. 43. 

(15) EUT L 217 av 12.8.2016, s. 1. 

(16) EUT L 166 av 29.6.2017, s. 32. 
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17) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2446 av 19. desember 2017 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske 

referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/1011(17) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

18) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105 av 8. august 2018 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer for vedkommende 

myndigheters innberetning av opplysninger til ESMA i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1011(18) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

19) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1106 av 8. august 2018 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til malene for samsvarserklæringen som skal 

offentliggjøres og ajourføres av administratorer av betydningsfulle og ikke-betydningsfulle 

referanseverdier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011(19) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

20) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1557 av 17. oktober 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske referanse-

verdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1011(20) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

21) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/482 av 22. mars 2019 om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske 

referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/1011(21) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

22) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

Etter nr. 31l (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011) tilføyes følgende: 

”31la. 32016 R 1368: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 av 11. august 2016 

om utarbeiding av en liste over kritiske referansemål som brukes på finansmarkedene i henhold 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 (EUT L 217 av 12.8.2016, s. 1), endret 

ved: 

– 32017 R 1147: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1147 av  

28. juni 2017 (EUT L 166 av 29.6.2017, s. 32), 

– 32017 R 2446: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2446 av  

19. desember 2017 (EUT L 346 av 28.12.2017, s. 1), 

– 32018 R 1557: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1557 av  

17. oktober 2018 (EUT L 261 av 18.10.2018, s. 10), 

– 32019 R 0482: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/482 av  

22. mars 2019 (EUT L 82 av 25.3.2019, s. 26).  

  

(17) EUT L 346 av 28.12.2017, s. 1. 

(18) EUT L 202 av 9.8.2018, s. 1. 

(19) EUT L 202 av 9.8.2018, s. 9. 

(20) EUT L 261 av 18.10.2018, s. 10. 

(21) EUT L 82 av 25.3.2019, 26. 
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31lb. 32018 R 0064: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/64 av 29. september 2017 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til å angi hvordan 

kriteriene i artikkel 20 nr. 1 bokstav c) iii) skal anvendes for å vurdere om visse hendelser vil 

kunne medføre betydelig og negativ innvirkning på markedets integritet, den finansielle 

stabiliteten, forbrukere, realøkonomien eller finansieringen av husholdninger og foretak i en eller 

flere medlemsstater (EUT L 12 av 17.1.2018, s. 5). 

31lc. 32018 R 0065: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/65 av 29. september 2017 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 for å presisere visse tekniske 

deler av definisjonene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordningen (EUT L 12 av 17.1.2018, s. 9). 

31ld. 32018 R 0066: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/66 av 29. september 2017 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 for å spesifisere hvordan det 

nominelle beløpet for andre finansielle instrumenter enn derivater, det nominelle beløpet for 

derivater og netto andelsverdi for investeringsfond skal vurderes (EUT L 12 av 17.1.2018, s. 11). 

31le. 32018 R 0067: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/67 av 3. oktober 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til fastsettelse av vilkårene for 

å vurdere virkningene av opphør eller endring av eksisterende referanseverdier (EUT L 12 av 

17.1.2018, s. 14). 

31lf. 32018 R 1105: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105 av 8. august 2018 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer 

for vedkommende myndigheters innberetning av opplysninger til ESMA i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 (EUT L 202 av 9.8.2018, s. 1). 

Gjennomføringsforordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasning: 

Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt i 

avtalen, skal betydningen av ordene ’medlemsstat(er)’ og ’vedkommende myndigheter’ også 

omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres 

vedkommende myndigheter. 

31lg. 32018 R 1106: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1106 av 8. august 2018 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til malene for samsvar-

serklæringen som skal offentliggjøres og ajourføres av administratorer av betydningsfulle og 

ikke-betydningsfulle referanseverdier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1011 (EUT L 202 av 9.8.2018, s. 9). 

31lh. 32018 R 1637: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1637 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for tilsynsfunksjonens framgangsmåter og kjennetegn (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 1). 

31li. 32018 R 1638: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1638 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer hvordan det skal sikres at inndataene er hensiktsmessige og 

verifiserbare, og de interne framgangsmåtene for tilsyn og verifisering som en administrator av 

kritiske eller betydningsfulle referanseverdier må sikre at en bidragsyter har på plass dersom 

inndataene leveres fra en front-office-funksjon (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 6). 

31lj. 32018 R 1639: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1639 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer de delene av atferdsreglene som skal utarbeides av administratorer av 

referanseverdier som bygger på inndata fra bidragsytere (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 11). 

31lk. 32018 R 1640: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1640 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer styrings- og kontrollkravene for bidragsytere under tilsyn (EUT L 274 

av 5.11.2018, s. 16).  



Nr. 3/66 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.1.2023 

 

31ll. 32018 R 1641: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1641 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

som spesifiserer hvilke opplysninger som skal gis av administratorer av kritiske eller betydnings-

fulle referanseverdier om metoden som brukes for å fastsette referanseverdiene, om den interne 

gjennomgåelsen og godkjenningen av metoden og om framgangsmåtene for å foreta vesentlige 

endringer i metoden (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 21). 

31lm. 32018 R 1642: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1642 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

som spesifiserer hvilke kriterier vedkommende myndigheter skal ta i betraktning når de vurderer om 

administratorer av betydningsfulle referanseverdier bør anvende bestemte krav (EUT L 274 av 

5.11.2018, s. 25). 

31ln. 32018 R 1643: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1643 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

som spesifiserer innholdet i referanseverdierklæringen som skal offentliggjøres av administratoren 

av en referanseverdi, og tilfeller der det kreves oppdateringer (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 29). 

31lo. 32018 R 1644: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1644 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

for fastsettelse av minstekravet til innhold i samarbeidsordningene med vedkommende myndigheter 

i tredjestater hvis rettslige rammer og tilsynspraksis er anerkjent som likeverdige (EUT L 274 av 

5.11.2018, s. 33). 

31lp. 32018 R 1645: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1645 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

for formen på og innholdet i søknaden om anerkjennelse hos vedkommende myndighet i referanse-

medlemsstaten og presentasjonen av opplysningene i meldingen til Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 36). 

31lq. 32018 R 1646: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1646 av 13. juli 2018 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

for opplysninger som skal gis i søknader om godkjenning og i søknader om registrering (EUT L 274 

av 5.11.2018, s. 43).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/64, (EU) 2018/65, (EU) 2018/66, (EU) 2018/67, (EU) 

2018/1637, (EU) 2018/1638, (EU) 2018/1639, (EU) 2018/1640, (EU) 2018/1641, (EU) 2018/1642, (EU) 

2018/1643, (EU) 2018/1644, (EU) 2018/1645 og (EU) 2018/1646 og gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1368, (EU) 2017/1147, (EU) 2017/2446, (EU) 2018/1105, (EU) 2018/1106, (EU) 2018/1557 og 

(EU) 2019/482 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 28. september 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 190/2019 av 10. juli 2019(22) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(22) EUT L 235 av 12.9.2019, s. 9, og EØS-tillegget nr. 73 av 12.9.2019, s. 5. 
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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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 239/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/785 av 14. mai 2019 om harmonisering av 

radiospektrum for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi i Unionen, og om oppheving av 

vedtak 2007/131/EF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/785 opphever kommisjonsvedtak 2007/131/EF, som er 

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

3) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI skal teksten i nr. 5cw (kommisjonsvedtak 2007/131/EF) lyde: 

”32019 D 0785: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/785 av 14. mai 2019 om har-

monisering av radiospektrum for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi i Unionen, og om oppheving 

av vedtak 2007/131/EF (EUT L 127 av 16.5.2019, s. 23).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/785 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 127 av 16.5.2019, s. 23. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/34 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 240/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/419 av 23. januar 2019 i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 med hensyn til tilstrekkelig beskyttelsesnivå 

for personopplysninger i Japan i henhold til lov om vern av personopplysninger(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI, etter nr. 5eq (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1250), 

skal nytt nr. 5er lyde: 

”5er. 32019 D 0419: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/419 av 23. januar 2019 i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 med hensyn til tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå for personopplysninger i Japan i henhold til lov om vern av personopplysninger 

(EUT L 76 av 19.3.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/419 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 76 av 19.3.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/35 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 241/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/743 av 16. mai 2018 om et forsøksprosjekt 

for å gjennomføre bestemmelsene for forvaltningssamarbeid fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/679 ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI, etter nr. 5er (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/419), skal 

nytt nr. 5es lyde: 

”5es. 32018 D 0743: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/743 av 16. mai 2018 om et 

forsøksprosjekt for å gjennomføre bestemmelsene for forvaltningssamarbeid fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 ved hjelp av informasjonssystemet for det 

indre marked (EUT L 123 av 18.5.2018, s. 115).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/743 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 123 av 18.5.2018, s. 115. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/36 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 242/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1501 av 8. september 2015 om rammen for 

samvirkingsevne i henhold til artikkel 12 nr. 8 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det 

indre marked(1), rettet ved EUT L 28 av 4.2.2016, s. 18, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1502 av 8. september 2015 om fastsettelse av 

tekniske minstespesifikasjoner og minstekrav til framgangsmåter for sikkerhetsnivåene for 

elektroniske identifikasjonsmidler i henhold til artikkel 8 nr. 3 i europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 

transaksjoner i det indre marked(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/296 av 24. februar 2015 om fastsettelse av 

saksbehandlingsregler for samarbeid mellom medlemsstatene om elektronisk identifikasjon i 

henhold til artikkel 12 nr. 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om 

elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked(3) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1984 av 3. november 2015 om fastsettelse av 

vilkår, formater og framgangsmåter for melding i henhold til artikkel 9 nr. 5 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for 

elektroniske transaksjoner i det indre marked(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI, etter nr. 5le (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/650), skal 

nye nr. 5lf–5li lyde: 

”5lf. 32015 R 1501: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1501 av 8. september 2015 

om rammen for samvirkingsevne i henhold til artikkel 12 nr. 8 i europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 

transaksjoner i det indre marked (EUT L 235 av 9.9.2015, s. 1), rettet ved EUT L 28 av 4.2.2016, 

s. 18.  

  

(1) EUT L 235 av 9.9.2015, s. 1. 

(2) EUT L 235 av 9.9.2015, s. 7. 

(3) EUT L 53 av 25.2.2015, s. 14. 

(4) EUT L 289 av 5.11.2015, s. 18. 

2023/EØS/3/37 
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5lg. 32015 R 1502: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1502 av 8. september 2015 

om fastsettelse av tekniske minstespesifikasjoner og minstekrav til framgangsmåter for 

sikkerhetsnivåene for elektroniske identifikasjonsmidler i henhold til artikkel 8 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og 

tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (EUT L 235 av 9.9.2015, s. 7). 

5lh. 32015 D 0296: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/296 av 24. februar 2015 om 

fastsettelse av saksbehandlingsregler for samarbeid mellom medlemsstatene om elektronisk 

identifikasjon i henhold til artikkel 12 nr. 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det 

indre marked (EUT L 53 av 25.2.2015, s. 14). 

5li. 32015 D 1984: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1984 av 3. november 2015 

om fastsettelse av vilkår, formater og framgangsmåter for melding i henhold til artikkel 9 nr. 5 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og 

tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (EUT L 289 av 5.11.2015, s. 18).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1501, rettet ved EUT L 28 av 4.2.2016, s. 18, og (EU) 

2015/1502 og gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/296 og (EU) 2015/1984 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 243/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/618 av 15. april 2019 om endring av 

forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen(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. 66zab (kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32019 R 0618: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/618 av 15. april 2019 (EUT 

L 106 av 17.4.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/618 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 28. september 2019, 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 106 av 17.4.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 244/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/582 av 3. april 2019 om bekreftelse eller 

endring av den foreløpige beregningen av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og mål for 

spesifikke utslipp for produsenter av nye lette nyttekjøretøyer for kalenderåret 2017 og for 

Volkswagen-sammenslutningen og dens medlemmer for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 av 3. april 2019 om bekreftelse eller 

endring av den foreløpige beregningen av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og mål for 

spesifikke utslipp for produsenter av personbiler for kalenderåret 2017 og for visse produsenter 

som tilhører Volkswagen-sammenslutningen, for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(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. Etter nr. 21aezb (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2079) skal nytt nr. 21aezc 

lyde: 

”21aezc. 32019 D 0583: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 av 3. april 2019 

om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregningen av gjennomsnittlige spesifikke 

CO2-utslipp og mål for spesifikke utslipp for produsenter av personbiler for kalenderåret 

2017 og for visse produsenter som tilhører Volkswagen-sammenslutningen, for kalender-

årene 2014, 2015 og 2016 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 443/2009 (EUT L 100 av 11.4.2019, s. 47).” 

2. Etter nr. 21ayc (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014) skal nytt nr. 21ayd 

lyde: 

”21ayd. 32019 D 0582: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/582 av 3. april 2019 

om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregningen av gjennomsnittlige spesifikke 

CO2-utslipp og mål for spesifikke utslipp for produsenter av nye lette nyttekjøretøyer for 

kalenderåret 2017 og for Volkswagen-sammenslutningen og dens medlemmer for 

kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 510/2011 (EUT L 100 av 11.4.2019, s. 66).”  

  

(1) EUT L 100 av 11.4.2019, s. 47. 

(2) EUT L 100 av 11.4.2019, s. 66. 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/582 og (EU) 2019/583 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 245/2019 

av 27. september 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30. oktober 2018 om endring av forordning (EU) 

nr. 1031/2010 med hensyn til auksjonering av 50 millioner ikke-tildelte kvoter fra 

markedsstabilitetsreserven for innovasjonsfondet, og for å tilføye en auksjonsplattform som skal 

utpekes av Tyskland(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) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32019 R 0007: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30. oktober 2018 (EUT L 2 av 

4.1.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/7 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 28. september 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 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 2 av 4.1.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/40 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 246/2019 

av 27. september 2019 

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

utenfor de fire friheter 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

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

rådsbeslutning (EU) 2019/420 av 13. mars 2019 om endring av beslutning nr. 1313/2013/EU om en 

ordning for sivil beredskap i Unionen(1). 

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

21. mars 2019 – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 10 nr. 8 bokstav d) skal følgende understrekpunkt tilføyes i 

strekpunktet (europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1313/2013/EU): 

”– 32019 D 0420: Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2019/420 av 13. mars 2019 om endring 

av beslutning nr. 1313/2013/EU om en ordning for sivil beredskap i Unionen (EUT L 77I av 

20.3.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

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

inngitt(). 

Den får anvendelse fra 21. mars 2019. 

Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 27. september 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 77I av 20.3.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/3/41 
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