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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 247/2019 

av 25. oktober 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) EFTAs overvåkingsorgan utvidet, ved sitt vedtak nr. 001/19/COL av 16. januar 2019(1), de særlige 

garantiene med hensyn til Salmonella spp. fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 853/2004 til å gjelde kjøtt og egg fra tamfjørfe (Gallus gallus) og kjøtt fra kalkuner beregnet på 

Island. 

2) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor oppdateres for å gjenspeile Islands status med hensyn til kjøtt og 

egg fra tamfjørfe (Gallus gallus) og kjøtt fra kalkuner. 

3) Situasjonen på Island når det gjelder næringsmiddeltrygghet med hensyn til Salmonella spp. hos 

storfe og svin er lik den hos fjørfe. EØS-avtalens vedlegg I bør derfor oppdateres for også å 

gjenspeile Islands status med hensyn til kjøtt fra storfe og svin. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

5) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I del 6.1 nr. 17 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004): 

a) Tilpasning b) og c) omnummereres til c) og d). 

b) Etter tilpasning a) skal ny tilpasning b) lyde: 

”b) I artikkel 8 tilføyes ordet ’, Island’ etter ordet ’Norge’.” 

2. I del 6.2 skal tilpasningsteksten i nr. 51 (kommisjonsforordning (EF) nr. 1688/2005) lyde: 

”Forordningen får også anvendelse for forsendelser beregnet på Norge og Island.”  

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft 26. oktober 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 95 av 4.4.2019, s. 13, og EØS-tillegget nr. 26 av 4.4.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/01 
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Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 248/2019 

av 25. oktober 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

særleg artikkel 98, 

og ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/759 av 13. mai 2019 om fastsetjing av overgangsføresegner om 

gjennomføringa av folkehelsekrav ved import av næringsmiddel som inneheld både produkt av 

vegetabilsk opphav og foredla produkt av animalsk opphav (samansette produkt)(1) skal takast inn i 

EØS-avtala. 

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

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

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

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

Liechtenstein. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg I kapittel I del 6.1, etter nr. 17b (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/307), skal nytt nr. 17c lyde: 

”17c. 32019 R 0759: Kommisjonsforordning (EU) 2019/759 av 13. mai 2019 om fastsetjing av 

overgangsføresegner om gjennomføringa av folkehelsekrav ved import av næringsmiddel som 

inneheld både produkt av vegetabilsk opphav og foredla produkt av animalsk opphav (samansette 

produkt) (EUT L 125 av 14.5.2019, s. 11).” 

Artikkel 2 

Teksta til forordning (EU) 2019/759 på islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til 

Tidend for Den europeiske unionen, skal verte gyldig. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda tek til å gjelde 26. oktober 2019, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i 

EØS-avtala er sende inn().  

  

(1) TEU L 125 av 14.5.2019, s. 11. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2023/EØS/5/02 
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Artikkel 4 

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

unionen. 

Utferda i Brussel 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 249/2019 

av 25. oktober 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) 2019/1084 av 25. juni 2019 om endring av 

forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til harmonisering av listene over godkjente eller 

registrerte virksomheter, anlegg og driftsansvarlige og sporbarheten av visse animalske biprodukter 

og avledede produkter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 1084: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1084 av 25. juni 2019 (EUT 

L 171 av 26.6.2019, s. 100).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1084 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 26. oktober 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 171 av 26.6.2019, s. 100. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/03 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 250/2019 

av 25. oktober 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) 2019/764 av 14. mai 2019 om godkjenning av et 

preparat av Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 og Lactobacillus buchneri CNCM  

I-4323/NCIMB 40788 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 av 17. mai 2019 om fornyet godkjenning 

av selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og av selenmetionin 

framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

og om oppheving av forordning (EF) nr. 1750/2006 og (EF) nr. 634/2007(2) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/805 av 17. mai 2019 om godkjenning av et 

preparat av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring (innehaver av godkjenningen: 

DSM Nutritional Products Ltd, representert i EU av DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)(3) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 1750/2006(4) 

og (EF) nr. 634/2007(5), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-

avtalen. 

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

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

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

6) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. Etter nr. 297 (Kommisjonens gjennomføringsforordning 2019/914) skal nye nr. 298–300 lyde: 

”298. 32019 R 0764: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/764 av 14. mai 2019 om 

godkjenning av et preparat av Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 og Lactobacillus 

buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT 

L 126 av 15.5.2019, s. 1).  

  

(1) EUT L 126 av 15.5.2019, s. 1. 

(2) EUT L 132 av 20.5.2019, s. 28. 

(3) EUT L 132 av 20.5.2019, s. 33. 

(4) EUT L 330 av 28.11.2006, s. 9. 

(5) EUT L 146 av 8.6.2007, s. 14. 

2023/EØS/5/04 
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299. 32019 R 0804: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 av 17. mai 2019 om 

fornyet godkjenning av selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM  

I-3060 og av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og om oppheving av forordning (EF) nr. 1750/2006 

og (EF) nr. 634/2007 (EUT L 132 av 20.5.2019, s. 28). 

300. 32019 R 0805: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/805 av 17. mai 2019 om 

godkjenning av et preparat av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring 

(innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd, representert i EU av DSM 

Nutritional Products Sp. Z o.o) (EUT L 132 av 20.5.2019, s. 33).” 

2. Teksten i nr. 1zzzt (kommisjonsforordning (EF) nr. 634/2007) og 1zzze (kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1750/2006) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/764, (EU) 2019/804 og (EU) 2019/805 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 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 251/2019 

av 25. oktober 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) 2019/1125 av 5. juni 2019 om godkjenning av 

sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

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

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

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II, etter nr. 300 (Kommisjonens gjennomføringsforordning 2019/805), 

skal nytt nr. 301 lyde: 

”301. 32019 R 1125: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1125 av 5. juni 2019 om 

godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT 

L 177 av 2.7.2019, s. 77).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1125 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 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 177 av 2.7.2019, s. 77. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/05 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 252/2019 

av 25. oktober 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) 2019/1289 av 31. juli 2019 om godkjenning av  

L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P som tilsetningsstoff i fôrvarer 

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1290 av 31. juli 2019 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/338 med hensyn til laveste innhold av et preparat av 6-fytase 

framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger 

eller livkyllinger (innehaver av godkjenningen: BASF SE)(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 252 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/338) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 R 1290: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1290 av 31. juli 2019 

(EUT L 203 av 1.8.2019, s. 6).” 

2. Etter nr. 301 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1125) skal nytt nr. 302 lyde: 

”302. 32019 R 1289: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1289 av 31. juli 2019 

om godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 203 av 1.8.2019, s. 2).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1289 og (EU) 2019/1290 på islandsk og norsk, som skal 

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

  

(1) EUT L 203 av 1.8.2019, s. 2. 

(2) EUT L 203 av 1.8.2019, s. 6. 

2023/EØS/5/06 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 253/2019 

av 25. oktober 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) Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1258 av 23. juli 2019 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 

80/181/EØF med hensyn til definisjonen av SI-grunnenhetene, for å tilpasse det til den tekniske 

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 IX nr. 24 (rådsdirektiv 80/181/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 L 1258: Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1258 av 23. juli 2019 (EUT L 196 av 24.7.2019,  

s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2019/1258 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 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 196 av 24.7.2019, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/07 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 254/2019 

av 25. oktober 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) 2019/649 av 24. april 2019 om endring av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til andre transfettsyrer enn 

dem som forekommer naturlig i fett av animalsk opprinnelse(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 Liechten-

stein 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. 54zzzu (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1925/2006) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0649: Kommisjonsforordning (EU) 2019/649 av 24. april 2019 (EUT L 110 av 

25.4.2019, s. 17).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/649 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 26. oktober 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 110 av 25.4.2019, s. 17. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/08 
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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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 255/2019 

av 25. oktober 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) 2018/1854 av 27. november 2018 om 

anerkjennelse av den frivillige ordningen «Better Biomass» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF(1) skal innlem-

mes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XVII, etter nr. 6az (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/142), skal nytt nr. 6aza lyde: 

”6aza. 32018 D 1854: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1854 av 27. november 2018 

om anerkjennelse av den frivillige ordningen «Better Biomass» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (EUT L 302 av 

28.11.2018, s. 73).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1854 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 302 av 28.11.2018, s. 73. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/09 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 256/2019 

av 25. oktober 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) 2019/1175 av 9. juli 2019 om anerkjennelse av den 

frivillige ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF(1) skal innlem-

mes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XVII, etter nr. 6aza (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2018/1854), skal nytt nr. 6azb lyde: 

”6azb. 32019 D 1175: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1175 av 9. juli 2019 om 

anerkjennelse av den frivillige ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 

2009/28/EF (EUT L 184 av 10.7.2019, s. 21).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1175 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 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 184 av 10.7.2019, s. 21. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/10 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 257/2019 

ble trukket før den ble vedtatt og foreligger derfor ikke. 

2023/EØS/5/11 



Nr. 5/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.1.2023 

 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 258/2019 

av 25. oktober 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1285 av 30. juli 2019 om fastsettelse av 

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

rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2019 til 29. september 2019, i samsvar med 

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

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

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 1zh (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/699), skal 

nytt nr. 1zi lyde: 

”1zi. 32019 R 1285: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1285 av 30. juli 2019 om 

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

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2019 til 29. september 2019, i 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (EUT L 202 av 31.7.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1285 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 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 202 av 31.7.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/12 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 259/2019 

av 25. oktober 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om markedsmisbruk 

(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF 

og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF(1), rettet ved EUT  

L 287 av 21.10.2016, s. 320, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) nr. 596/2014 opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF(2), kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 2273/2003(3) og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF(4), 2003/125/EF(5) og 

2004/72/EF(6), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:  

1. Teksten i nr. 29a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF) skal lyde: 

”32014 R 0596: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 16. april 2014 om 

markedsmisbruk (markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/6/EF og kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT  

L 173 av 12.6.2014, s. 1), rettet ved EUT L 287 av 21.10.2016, s. 320. 

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

a) 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. 

b) Henvisninger til andre rettsakter i forordningen skal anses som relevante i den grad og den form 

nevnte rettsakter er innlemmet i EØS-avtalen. 

c) Betydningen av henvisninger til medlemmer av Det europeiske system av sentralbanker (ESSB) 

skal også omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, de nasjonale sentralbankene i 

EFTA-statene.  

  

(1) EUT L 173 av 12.6.2014, s. 1. 

(2) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16. 

(3) EUT L 336 av 23.12.2003, s. 33. 

(4) EUT L 339 av 24.12.2003, s. 70. 

(5) EUT L 339 av 24.12.2003, s. 73. 

(6) EUT L 162 av 30.4.2004, s. 70. 

2023/EØS/5/13 
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d) I artikkel 13: 

i) i nr. 6 andre ledd skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes 

etter ordet ’ESMA’, 

ii) i nr. 10 skal ordene ’og EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’, 

iii) i nr. 11, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’2. juli 2014’ forstås som 

’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 259/2019 av 25. oktober 2019’. 

e) I artikkel 22 skal ordene ’, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’ESMA’. 

f) I artikkel 24 nr. 1 og 2 skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes 

etter ordet ’ESMA’. 

g) I artikkel 25: 

i) i nr. 1 første og fjerde ledd, i nr. 5 og i nr. 7 andre ledd skal ordene ’eller, der det er relevant, 

EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’ESMA’, 

ii) når det gjelder EFTA-statene, får nr. 1 andre ledd ikke anvendelse, 

iii) i nr. 7, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’artikkel 258 i TEUV’ erstattes med ordene 

’artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en 

domstol’. 

h) I artikkel 30 nr. 1 skal ordene ’3. juli 2016’ forstås som ’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens 

beslutning nr. 259/2019 av 25. oktober 2019’.” 

2. Teksten i nr. 29aa (kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003), 29ab (kommisjonsdirektiv 

2003/124/EF), 29ac (kommisjonsdirektiv 2003/125/EF) og 29c (kommisjonsdirektiv 2004/72/EF) 

oppheves.  

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) nr. 596/2014, rettet ved EUT L 287 av 21.10.2016, s. 320, 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 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 



12.1.2023 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/21 

 

 

1
2

.1
.2

0
2
3

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 5

/2
1
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 260/2019 

av 25. oktober 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1717 av 14. november 2018 om endring av 

forordning (EU) nr. 1093/2010 med hensyn til Den europeiske banktilsynsmyndighets sete(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31g (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 1717: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1717 av 14. november 2018 

(EUT L 291 av 16.11.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/1717 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 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 291 av 16.11.2018, s. 1. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 261/2019 

av 25. oktober 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) 2018/72 av 4. oktober 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte 

betalingstransaksjoner med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for de kravene som 

betalingskortordninger og behandlingsenheter skal oppfylle for å sikre at de er uavhengige med 

hensyn til regnskap, organisering og beslutningsprosesser(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 31k (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751), skal nytt 

nr. 31ka lyde: 

”31ka. 32018 R 0072: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/72 av 4. oktober 2017 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte 

betalingstransaksjoner med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for de kravene som 

betalingskortordninger og behandlingsenheter skal oppfylle for å sikre at de er uavhengige med 

hensyn til regnskap, organisering og beslutningsprosesser (EUT L 13 av 18.1.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/72 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 26. oktober 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019(2) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 13 av 18.1.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 60 av 28.2.2019, s. 34, og EØS-tillegget nr. 17 av 28.2.2019, s. 11. 

2023/EØS/5/15 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 262/2019 

av 25. oktober 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) 2019/784 av 14. mai 2019 om harmonisering av 

frekvensbåndet 24,25–27,5 GHz for bakkebaserte systemer som kan tilby trådløse bredbånds-

tjenester for elektronisk kommunikasjon i Unionen(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI, etter nr. 5czo (europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2017/899), skal nytt 

nr. 5czp lyde: 

”5czp. 32019 D 0784: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784 av 14. mai 2019 om 

harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte systemer som kan tilby 

trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i Unionen (EUT L 127 av  

16.5.2019, s. 13).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784 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 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 127 av 16.5.2019, s. 13. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 263/2019 

av 25. oktober 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 gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1094 av 17. juni 2019 om medlemsstatenes 

adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om 

innlands transport av farlig gods(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. 13c (europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32019 D 1094: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1094 av 17. juni 2019  

(EUT L 173 av 27.6.2019, s. 52).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1094 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 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 173 av 27.6.2019, s. 52. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/17 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 264/2019 

av 25. oktober 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) 2018/502 av 28. februar 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 om fastsettelse av krav til konstruksjon, prøving, 

installasjon, drift og reparasjon av fartsskrivere og deres komponenter(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. 21bb (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/799) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

 32018 R 0502: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/502 av 28. februar 2018 

(EUT L 85 av 28.3.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/502 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 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 85 av 28.3.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/18 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 265/2019 

av 25. oktober 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) 2019/838 av 20. februar 2019 om tekniske 

spesifikasjoner for fartøysporingssystemer og om oppheving av forordning (EF) nr. 415/2007(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/838 opphever, med virkning fra 13. juni 2020, 

kommisjonsforordning (EF) nr. 415/2007(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal 

oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 13. juni 2020. 

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

1. Etter nr. 49ae (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013) skal nytt nr. 49af lyde: 

”49af. 32019 R 0838: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/838 av  

20. februar 2019 om tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 415/2007 (EUT L 138 av 24.5.2019, s. 31).” 

2. Teksten i nr. 49ab (kommisjonsforordning (EF) nr. 415/2007) oppheves med virkning fra  

13. juni 2020. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/838 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 26. oktober 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 138 av 24.5.2019, s. 31. 

(2) EUT L 105 av 23.4.2007, s. 35. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/19 
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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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 266/2019 

av 25. oktober 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1923 av 7. desember 2018 om endring av forordning (EU)  

nr. 360/2012 med hensyn til dens anvendelsesperiode(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XV bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1ha (kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 1923: Kommisjonsforordning (EU) 2018/1923 av 7. desember 2018 (EUT L 313 av 

10.12.2018, s. 2).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/1923 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 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 313 av 10.12.2018, s. 2. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/20 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 267/2019 

av 25. oktober 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) 2019/995 av 17. juni 2019 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over 

skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX nr. 32fhd (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 D 0995: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/995 av 17. juni 2019  

(EUT L 160 av 18.6.2019, s. 28).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/995 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 26. oktober 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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 160 av 18.6.2019, s. 28. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/21 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 268/2019 

av 25. oktober 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/643 av 18. april 2018 om statistikk over 

jernbanetransport(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2018/643 opphever europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003, som 

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

3) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI skal teksten i nr. 7 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003) 

lyde: 

”32018 R 0643: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/643 av 18. april 2018 om statistikk over 

jernbanetransport (EUT L 112 av 2.5.2018, s. 1). 

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

a) Denne forordning får ikke anvendelse for Island. 

b) Liechtenstein er unntatt fra å innberette data om gods i henhold til vedlegg I, III, IV, VI og VII. Så 

lenge terskelverdien i artikkel 4 nr. 2 bokstav b) ikke overskrides, som innberettet i henhold til 

vedlegg VIII, er Liechtenstein unntatt fra å innberette data om passasjerer i henhold til vedlegg II, III 

og IV.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/643 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 26. oktober 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 112 av 2.5.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/22 
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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 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 269/2019 

av 25. oktober 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) Den europeiske union, Island og Norge er forpliktet til å redusere sitt samlede utslipp av 

klimagasser med sikte på å holde den globale temperaturøkningen godt under 2 °C sammenlignet 

med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense den til 1,5 °C over førindustrielt nivå. 

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

rådsforordning (EU) 2018/841 av 30. mai 2018 om tilføyelse av utslipp og opptak av klimagasser 

fra arealbruk, arealbruksendring og skogbruk i klima- og energirammen for 2030, og om endring 

av forordning (EU) nr. 525/2013 og beslutning nr. 529/2013/EU(1). 

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

rådsforordning (EU) 2018/842 av 30. mai 2018 om medlemsstatenes bindende årlige reduksjoner 

av klimagassutslipp i tidsrommet 2021–2030 som bidrag til klimatiltak for å oppfylle forpliktelsene 

i henhold til Paris-avtalen, og om endring av forordning (EU) nr. 525/2013(2). 

4) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte visse bestemmelser i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1999 av 11. desember 2018 om styringen av 

energiunionen og klimatiltakene, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF, 98/70/EF, 

2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, rådsdirektiv 2009/119/EF og 

(EU) 2015/652, og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013(3), 

som er avgjørende for gjennomføringen av forordning (EU) 2018/841 og (EU) 2018/842. 

5) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte visse bestemmelser i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for 

overvåking og rapportering av klimagassutslipp og for rapportering av andre opplysninger på 

nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og om oppheving av vedtak  

nr. 280/2004/EF(4), som er avgjørende for gjennomføringen av forordning (EU) 2018/842. 

6) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte visse bestemmelser i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 749/2014 av 30. juni 2014 om struktur, format 

og framgangsmåte for framlegging og gjennomgåelse av innrapporterte opplysninger fra 

medlemsstatene i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013(5), som er 

avgjørende for gjennomføringen av forordning (EU) 2018/842. 

7) Ved denne beslutning tar Island og Norge grep for å oppfylle utslippsreduksjonsmålet på minst  

40 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med nivåene i 1990.  

  

(1) EUT L 156 av 19.06.2018, s. 1. 

(2) EUT L 156 av 19.06.2018, s. 26. 

(3) EUT L 328 av 21.12.2018, s. 1. 

(4) EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13. 

(5) EUT L 203 av 11.7.2014, s. 23. 

2023/EØS/5/23 
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8) Denne beslutning berører ikke måten Paris-avtalen gjennomføres på i EU, på Island og i Norge. 

9) Budsjettspørsmål er ikke en del av EØS-avtalen. Anvendelse av artikkel 5 nr. 6 i forordning (EU) 

2018/842 berører derfor ikke EØS-avtalens virkeområde. 

10) EFTAs overvåkingsorgan bør samarbeide tett med Europakommisjonen når det er påkrevd at det 

skal utføre oppgaver som gjelder Island og Norge i henhold til denne beslutning. 

11) EFTAs overvåkingsorgans og EFTA-domstolens myndighet i henhold til denne beslutning er 

begrenset til de forpliktelser som med dette er inngått.  

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 3 (Miljø), etter nr. 7, skal nytt nr. 8 lyde: 

”8. a) Island og Norge vil oppfylle sine respektive reduksjonsmål for klimagassutslipp i tidsrommet fra 

1. januar 2021 til 31. desember 2030 i samsvar med følgende rettsakter: 

– 32018 R 0841: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/841 av 30. mai 2018 om 

tilføyelse av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk, arealbruksendring og 

skogbruk i klima- og energirammen for 2030, og om endring av forordning (EU)  

nr. 525/2013 og beslutning nr. 529/2013/EU (EUT L 156 av 19.6.2018, s. 1). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasninger: 

i) I artikkel 6 nr. 2 skal ordene ’30 år’ for Island forstås som ’50 år’.  

ii) I artikkel 8 nr. 7 tilføyes følgende:  

’EFTA-statene skal oversende sine reviderte foreslåtte referansenivåer for skog 

for tidsrommet 2021–2025 til EFTAs overvåkingsorgan senest ni måneder etter 

ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 269/2019 av  

25. oktober 2019. EFTAs overvåkingsorgan skal offentliggjøre de foreslåtte 

referansenivåene for skog oversendt til Overvåkingsorganet fra EFTA-statene.’ 

iii) Artikkel 13 nr. 2 bokstav a) skal, når det gjelder EFTA-statene, forstås som 

følger:  

’EFTA-statene har framlagt en strategi som fastsatt under for sektoren for 

arealbruk, arealbruksendring og skogbruk med et perspektiv på minst 30 år, som 

også inkluderer pågående eller planlagte særlige tiltak for å sikre bevaring eller 

styrking, etter hva som er relevant, av karbonsluk og -reservoarer i skog.  

1. Innen 1. januar 2020 skal hver EFTA-stat utarbeide og framlegge for EFTAs 

overvåkingsorgan sin strategi for sektoren for arealbruk, arealbruksendring og 

skogbruk med et perspektiv på minst 30 år. EFTA-statene bør, dersom det er 

nødvendig, oppdatere disse strategiene innen 1. januar 2025.  

2. EFTA-statenes strategier skal bidra til å  

a) oppfylle EFTA-statenes forpliktelser i henhold til FNs rammekonvensjon om 

klimaendring og Paris-avtalen til å redusere menneskeskapte utslipp av 

klimagasser og øke opptak av klimagasser i karbonsluk og til å fremme økt 

karbonbinding,  
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b) oppfylle målet i Paris-avtalen om å holde den globale temperaturøkningen godt 

under 2 °C sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense den til 

1,5 °C over førindustrielt nivå, 

c) oppnå langsiktige reduksjoner i klimagassutslippene og økt opptak i karbonsluk 

i den grad det er relevant for LULUCF-sektoren, i samsvar med målet, innenfor 

rammen av de reduksjonene som ifølge FNs klimapanel (IPCC) er nødvendige for 

å redusere EFTA-statenes klimagassutslipp på en kostnadseffektiv måte og øke 

opptak av klimagasser i karbonsluk i bestrebelsene på å nå temperaturmålene i 

Paris-avtalen for å oppnå en balanse mellom menneskeskapte utslipp fordelt på 

kilder og opptak av klimagasser fordelt på karbonsluk i annen halvdel av dette 

århundret, på en rettferdig måte og innenfor rammen av bærekraftig utvikling og 

innsatsen for å utrydde fattigdom. 

3. EFTA-statenes strategier skal omfatte 

a) utslippsreduksjoner og økte opptak i arealbruk, arealbruksendring og skogbruk 

(LULUCF), idet det tas hensyn til bioenergi og biomaterialer fra denne sektoren,  

b) tilknytning til andre nasjonale langsiktige mål, planer og andre politiske 

strategier og tiltak, i den grad det er relevant for arealbruk, arealbruksendring og 

skogbruk. 

4. EFTA-statene skal omgående informere og gjøre sine respektive strategier med 

eventuelle oppdateringer tilgjengelige for allmennheten. 

5. EFTAs overvåkingsorgan skal vurdere om EFTA-statenes strategier er 

tilstrekkelig for å dokumentere oppfyllelse i henhold til denne artikkel.  

6. EFTA-statenes strategier for sektoren for arealbruk, arealbruksendring og 

skogbruk bør inneholde elementene som fastsatt nedenfor:  

A. OVERSIKT OG PROSESS FOR UTVIKLING AV STRATEGIENE  

A.1. Sammendrag  

A.2. Juridisk og politisk sammenheng, herunder eventuelle foreslåtte delmål 

for 2040 og 2050 

B. INNHOLD  

B.1. AREALBRUK, AREALBRUKSENDRING OG SKOGBRUK (LULUCF)  

B.1.1. Prosjekterte utslippsreduksjoner og økte opptak innen 2050  

B.1.2. I den grad det er mulig, forventede utslipp fordelt på kilder og 

på de enkelte klimagassene  

B.1.3. Forespeilede muligheter for utslippsreduksjoner og styrking av 

karbonsluk  

B.1.4. Tilpasningspolitikk og -tiltak, i den grad det er relevant for 

bevaring eller styrking, etter hva som er relevant, av karbonsluk og  

-reservoarer i skog  

B.1.5. Aspekter knyttet til markedets etterspørsel etter biomasse fra 

skogbruk og innvirkning på avvirkningen  

B.1.6. Om nødvendig, detaljer om modellberegning (herunder 

antagelser) og/eller analyser, indikatorer osv.’  
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iv) I artikkel 15 nr. 2 tilføyes følgende: 

’Den sentrale forvalteren skal ha myndighet til å utføre oppgavene nevnt i denne 

artikkel når EFTA-stater er berørt. EFTAs overvåkingsorgan skal underrettes 

dersom den sentrale forvalteren blokkerer en transaksjon som berører eller er 

gjennomført av EFTA-statene.’ 

v) I tabellen i vedlegg II tilføyes følgende: 

’Island 0,5 10 2 

Norge 0,1 10 5’ 

vi) I tabellen i vedlegg III tilføyes følgende: 

’Island 1990 

Norge 1990’ 

vii) I vedlegg IV avsnitt A bokstav g) tilføyes følgende:  

’Når det gjelder EFTA-statene, skal referansenivået for tidsrommet 2021–2025 

være i samsvar med framskrivningene rapportert til Det europeiske miljøbyrået på 

frivillig grunnlag i henhold til forordning (EU) nr. 525/2013 og, for Island, også i 

henhold til den bilaterale avtalen mellom Island og Den europeiske union og dens 

medlemsstater om Islands deltakelse i den felles oppfyllelse av Den europeiske 

unions, dens medlemsstaters og Islands forpliktelser i den andre forpliktelses-

perioden i Kyoto-protokollen til De forente nasjoners rammekonvensjon om 

klimaendring(6).’  

viii) I tabellen i vedlegg VII tilføyes følgende: 

’Island -0,0224 -0,0045 

Norge -29,6  -35,5’ 

– 32018 R 0842: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/842 av 30. mai 2018 om 

medlemsstatenes bindende årlige reduksjoner av klimagassutslipp i tidsrommet  

2021-2030 som bidrag til klimatiltak for å oppfylle forpliktelsene i henhold til Paris-

avtalen, og om endring av forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 156 av  

19.6.2018, s. 26).  

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasning: 

i) I artikkel 4 nr. 3, når det gjelder EFTA-statene, tilføyes følgende:  

’For å fastsette de årlige utslippstildelingene for årene fra 2021 til 2030 i tonn 

CO2-ekvivalenter som angitt i nr. 1 og 2 i denne artikkel, vil 2005 som basisår for 

utslippstildelingene for 2030, når det gjelder EFTA-statene, være basert på 

forskjellen mellom de samlede klimagassutslippene i 2005 fra den omfattende 

gjennomgåelsen, der CO2-utslipp fra luftfart blir regnet som null, og de stasjonære 

utslippene i Den europeiske unions ordning for handel med utslippskvoter (EU 

ETS) for 2013 slik de er rapportert i del B i tillegget til EØS-komiteens beslutning 

nr. 152/2012 av 26. juli 2012(7), tilpasset med verdiene for potensial for global 

oppvarming vedtatt i en delegert rettsakt nevnt i artikkel 26 nr. 6 bokstav b) i 

forordning (EU) 2018/1999 eller med de som ble identifisert ved den fjerde 

vurderingsrapporten (AR4) fra IPCC fram til den delegerte rettsakten får 

anvendelse. Tallene for de stasjonære utslippene innenfor rammene av EU ETS 

  

(6) EUT L 207 av 4.8.2015, s. 1. 

(7) EUT L 309 av 8.11.2012, s. 38, og EØS-tillegget nr. 63 av 8.11.2012, s. 43. 
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for 2005 slik de er registrert i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 (AR2), og 

de samme tallene med oppdaterte verdier for potensial for global oppvarming 

(AR4), som det skal tas hensyn til når de årlige utslippstildelingene for årene fra 

2021 til 2030 skal fastsettes i henhold til denne artikkel, er fastsatt i tillegget.’ 

ii) I vedlegg IV tilføyes følgende: 

’Tillegg 

EFTA-statenes tall for de stasjonære utslippene innenfor rammene av EU ETS for 2005 

slik de er registrert i EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 (AR2), og de samme 

tallene med oppdaterte verdier for potensial for global oppvarming (AR4), som det skal 

tas hensyn til når de årlige utslippstildelingene for årene fra 2021 til 2030 skal fastsettes 

i henhold til artikkel 4 nr. 3 

Tabell 1: 2005 ETS-utslipp for Norge: 

Klimagasser (i tonn) 
CO2-ekvivalenter 

(AR2) 

CO2-ekvivalenter 

(AR4) 
N2O/PFK 

CO2 23 090 000 23 090 000 
 

N2O 1 955 000 1 880 000 6308 

PFK 829 000 955 000 
 

CF4 
  

116,698 

C2F6 
  

7,616 

Samlet 25 874 000 25 925 000 
 

Tabell 2: 2005 ETS-utslipp for Island:  

Klimagasser (i tonn) 
CO2-ekvivalenter 

(AR2) 

CO2-ekvivalenter 

(AR4) 
N2O/PFK 

CO2 909 132 909 132 
 

PFK 26 709 31 105 
 

CF4     3,508 

C2F6     0,424 

Samlet 935 841 940 237 
 

’ 

iii) I artikkel 6 nr. 1 skal ordene ’100 millioner EU ETS-kvoter’ forstås som  

’107 millioner EU ETS-kvoter’. 

iv) I artikkel 12 nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

’Den sentrale forvalteren skal ha myndighet til å utføre oppgavene nevnt i denne 

artikkel når EFTA-stater er berørt. EFTAs overvåkingsorgan skal underrettes 

dersom den sentrale forvalteren blokkerer en transaksjon som berører eller er 

gjennomført av EFTA-statene.’ 

v) I tabellen i vedlegg I tilføyes følgende: 

’Island - 29 % 

Norge - 40 %’  
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vi) I tabellen i vedlegg II tilføyes følgende: 

’Island  4 % 

Norge  2 %’ 

vii) I tabellen i vedlegg III gjøres følgende endringer:  

a. I tabellen tilføyes følgende: 

’Island 0,2 

Norge 1,6’ 

b. Tallet ’280’ for største mengde i alt skal forstås som ’281,8’ 

– 32018 R 1999: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1999 av  

11. desember 2018 om styringen av energiunionen og klimatiltakene, om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 

2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, rådsdirektiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652, 

og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 (EUT  

L 328 av 21.12.2018, s. 1). 

Forordningens bestemmelser som skal få anvendelse, er oppført nedenfor, og skal for 

denne avtales formål gjelde med følgende tilpasninger: 

i) Bare følgende bestemmelser i forordningen får anvendelse: 

Artikkel 2 nr. 1–10, artikkel 2 nr. 12–13, artikkel 2 nr. 15–17, artikkel 18, artikkel 

26 nr. 2–7, artikkel 29 nr. 5 bokstav b), artikkel 37–42, artikkel 44 nr. 1 bokstav a), 

artikkel 44 nr. 2–3, artikkel 44 nr. 6, artikkel 57–58 og vedlegg V–VII og XII–XIII.  

ii) Artikkel 2 nr. 1–10, artikkel 2 nr. 12–13 og artikkel 2 nr. 15–17 skal, i henhold til 

dette nummer, få anvendelse for EFTA-statene bare i den grad de gjelder 

gjennomføring av forordning (EU) 2018/841 og (EU) 2018/842. 

iii) Artikkel 26 nr. 4 skal, når det gjelder EFTA-statene, forstås som følger:  

’Island og Norge skal innen 15. april hvert år framlegge for EFTAs 

overvåkingsorgan en kopi av de endelige dataene for klimagassfortegnelsene 

rapportert til sekretariatet til FNs rammekonvensjon om klimaendring i samsvar 

med nr. 3.’. 

iv) Artikkel 41 skal, når det gjelder EFTA-statene, få anvendelse bare i den grad 

bestemmelsene eller deler av bestemmelsene nevnt i artikkelen er henvist til eller 

fastsatt i EØS-komiteens beslutning nr. 269/2019 av 25. oktober 2019. 

v) Når det gjelder EFTA-statene, skal følgende punktum tilføyes etter artikkel 42 

første punktum: 

’Det europeiske miljøbyrået skal bistå EFTAs overvåkingsorgan bare i organets 

arbeid som gjelder artikkel 18, artikkel 26 nr. 2–7, artikkel 29 nr. 5 bokstav b), 

artikkel 37–39 og artikkel 41.’. 

– 32013 R 0525: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 

om en ordning for overvåking og rapportering av klimagassutslipp og for rapportering av 

andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og 

om oppheving av vedtak nr. 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 

Forordningens bestemmelser som skal få anvendelse, er oppført nedenfor, og skal for 

denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:  
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i) Bare følgende bestemmelser i forordningen får anvendelse: 

Artikkel 7 og artikkel 19 nr. 1 og 3. 

ii) Artikkel 7 og artikkel 19 nr. 1 og 3 skal, i henhold til dette nummer, få anvendelse 

for EFTA-statene bare i den grad de gjelder gjennomføring av forordning (EU) 

2018/842. 

– 32014 R 0749: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 749/2014 av  

30. juni 2014 mandag 30. juni 2014 om struktur, format og framgangsmåte for 

framlegging og gjennomgåelse av innrapporterte opplysninger fra medlemsstatene i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 203 av 

11.7.2014, s. 23). 

Forordningens bestemmelser som skal få anvendelse, er oppført nedenfor, og skal for 

denne avtales formål gjelde med følgende tilpasninger: 

i) Bare følgende bestemmelser i forordningen får anvendelse: 

Artikkel 3–5, 7–10, 12–14, 16, 29, 32–34 og 36–37 og vedlegg I–VIII og tabell 2 i 

vedlegg XVI. 

ii) Artikkel 3–5, 7–10, 12–14, 16, 29, 32–34 og 36–37 og vedlegg I–VIII og tabell 2 i 

vedlegg XVI skal, i henhold til dette nummer, få anvendelse for EFTA-statene bare 

i den grad de gjelder gjennomføring av forordning (EU) 2018/842. 

b) I henhold til artikkel 79 nr. 3 i EØS-avtalen får del VII (Bestemmelser om organene) i  

EØS-avtalen anvendelse for dette nummer. 

c) EØS-avtalens protokoll 1 om gjennomgående tilpasning får tilsvarende anvendelse for dette 

nummer. 

d) Henvisninger til Unionens regelverk, rettsakter, regler, politiske strategier og tiltak i rettsaktene 

samt bestemmelser som det vises til i eller som omfattes av dette nummer, skal få anvendelse i 

den grad og den form nevnte regelverk, rettsakter, regler, politiske strategier og tiltak er 

innlemmet i EØS-avtalen. 

e) Island og Norge skal delta fullt ut i arbeidet til Komiteen for klimaendringer i henhold til de 

rettsakter og bestemmelser som det vises til i eller som omfattes av dette nummer, men skal ikke 

ha stemmerett.  

f) Dersom Kommisjonen rådspør sakkyndige utpekt av medlemsstatene i henhold til rettsaktene og 

bestemmelsene som det vises til i eller som omfattes av dette nummer, skal den rådspørre 

sakkyndige utpekt av EFTA-statene på samme grunnlag. 

g) Det europeiske miljøbyrået skal bistå EFTAs overvåkingsorgan i organets arbeid i henhold til 

forordning (EU) 2018/841 og (EU) 2018/842. 

h) Dette nummer får ikke anvendelse for Liechtenstein.” 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft 26. oktober 2019 eller dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle 

meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1(), alt etter hva som inntreffer sist.  

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 25. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann  
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Erklæring fra Island og Norge 

om nasjonale planer i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 269/2019 av 25. oktober 2019  

Island og Norge vil, på frivillig grunnlag, utvikle nasjonale planer som beskriver hvordan Island og Norge 

akter å oppfylle de forpliktelsene de har påtatt seg ved å inkludere følgende rettsakter i EØS-avtalens 

protokoll 31: 

- Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/841 av 30. mai 2018 om tilføyelse av utslipp og 

opptak av klimagasser fra arealbruk, arealbruksendring og skogbruk i klima- og energirammen for 

2030, og om endring av forordning (EU) nr. 525/2013 og beslutning nr. 529/2013/EU (LULUCF-

forordningen) og  

- Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/842 av 30. mai 2018 om medlemsstatenes bindende 

årlige reduksjoner av klimagassutslipp i tidsrommet 2021-2030 som bidrag til klimatiltak for å 

oppfylle forpliktelsene i henhold til Paris-avtalen, og om endring av forordning (EU) nr. 525/2013 

(Innsatsfordelingsforordningen).  

Island og Norge vil utvikle sine respektive nasjonale planer og gjøre dem tilgjengelige for  

EU-medlemsstatene, Europakommisjonen, EFTAs overvåkingsorgan og allmennheten innen  

31. desember 2019.  

Planene vil inneholde følgende hovedelementer:  

 et sammendrag av planen,  

 en oversikt over gjeldende nasjonal klimapolitikk,  

 en beskrivelse av det nasjonale innsatsfordelingsmålet og LULUCF-forpliktelsen, 

 en beskrivelse av de viktigste eksisterende og planlagte politikker og virkemidler som forutses for å 

oppnå innsatsfordelingsmålet og LULUCF-forpliktelsen, 

 en beskrivelse av dagens nasjonale klimagassutslipp og -opptak samt framskrivninger for 

innsatsfordelingsmålet og LULUCF-forpliktelsen basert på allerede eksisterende politikker og 

virkemidler, 

 en vurdering av virkningene til de planlagte nasjonale politikkene og virkemidlene for å oppfylle 

innsatsfordelingsmålet og LULUCF-forpliktelsen, med en sammenligning av framskrivningene 

basert på eksisterende politikker og virkemidler og en beskrivelse av samspillet mellom eksisterende 

og planlagte politikker og virkemidler.  
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 270/2019 

av 31. oktober 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) 2019/1756 av 23. oktober 2019 om endring av 

vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 med hensyn til oppføring av Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irland på listen over tredjestater som det er tillatt å innføre forsendelser av 

høy og halm til Unionen fra(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1758 av 23. oktober 2019 om endring av 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til oppføring av Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irland og dets kronbesittelser på listen over tredjestater, territorier, soner 

eller segmenter som det er tillatt å innføre forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske union 

fra(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1773 av 23. oktober 2019 om endring av 

vedlegget til vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Det sameinte kongeriket 

Storbritannia og Nord-Irland med kroneige(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1769 av 23. oktober 2019 om endring av vedtak 

2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES(4) 

skal innlemmes i avtalen. 

5) 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. 

6) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I del 1.2 nr. 115 (kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 1756: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1756 av  

23. oktober 2019 (EUT L 270 av 24.10.2019, s. 57).” 

2. I del 4.2 nr. 86 (kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 1758: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1758 av  

23. oktober 2019 (EUT L 270 av 24.10.2019, s. 63).”  

  

(1) EUT L 270 av 24.10.2019, s. 57. 

(2) EUT L 270 av 24.10.2019, s. 63. 

(3) EUT L 270 av 24.10.2019, s. 116. 

(4) EUT L 270 av 24.10.2019, s. 103. 

2023/EØS/5/24 
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3.  I del 7.2 nr. 49 (kommisjonsvedtak 2007/453/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 D 1773: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1773 av 23. oktober 2019 

(EUT L 270 av 24.10.2019, s. 116).” 

4. I del 1.2 nr. 39 (kommisjonsvedtak 2009/821/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 D 1769: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1769 av 23. oktober 2019 

(EUT L 270 av 24.10.2019, s. 103).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1756 og (EU) 2019/1758 og gjennomføringsavgjerd 

(EU) 2019/1773 og (EU) 2019/1769 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 31. oktober 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 31. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 271/2019 

av 31. oktober 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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/545 av 3. april 2019 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for 

verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er 

likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31bfg (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 D 0545: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/545 av 3. april 2019 (EUT  

L 95 av 4.4.2019, s. 11).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/545 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 31. oktober 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på ikrafttredelsesdagen for EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av  

8. februar 2019(2), 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 31. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 95 av 4.4.2019, s. 11. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 60 av 28.2.2019, s. 31, og EØS-tillegget nr. 17 av 28.2.2019, s. 8. 

2023/EØS/5/25 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 272/2019 

av 31. oktober 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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1795 av 24. oktober 2019 om endring av 

forordning (EU) 2019/501 og (EU) 2019/502 med hensyn til deres anvendelsesperiode(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. 26f (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/501) og 64d 

(europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/502) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 R 1795: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1795 av 24. oktober 2019 (EUT 

L 279I av 31.10.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/1795 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 31. oktober 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 31. oktober 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 279I av 31.10.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2023/EØS/5/26 
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Rettelser som er tatt til etterretning av EØS-komiteen

På sitt møte 11. juni 2021 tok EØS-komiteen følgende rettelser til unionsrettsakter til etterretning: 

Rettelse til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 667/2014 av 13. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til saksbehandlingsregler for 

sanksjoner som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet ilegger transaksjonsregistre, 

herunder regler for rett til forsvar og midlertidige bestemmelser  

EUT L 179 av 19.6.2014, s. 31 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014R0667R(02) 

Rettelse til kommisjonsforordning (EU) 2019/1939 av 7. november 2019 om endring av forordning (EU) 

nr. 582/2011 med hensyn til hjelpestrategier for utslippsreduksjon (AES), tilgang til opplysninger fra 

OBD-systemet og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, måling av utslipp i motorens 

kaldstartperioder og bruk av bærbare systemer for utslippsmåling (PEMS) ved måling av partikkelantall 

for tunge kjøretøyer 

EUT L 303 av 25.11.2019, s. 1 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R1939R(01) 

Rettelse til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1685 av 4. oktober 2019 om utpeking av 

et EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre små produksjonsdyr 

EUT L 258 av 9.10.2019, s. 11 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R1685R(01) 

På sitt møte 10. desember 2021 tok EØS-komiteen følgende rettelse til etterretning: 

Rettelse til den norske versjonen av EØS-komiteens beslutning nr. 259/2018 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XX (Miljø) 

I artikkel 1 nr. 1 skal strekpunktet lyde: 

”– 32017 R 1902: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1902 av 18. oktober 2017 (EUT L 269 av 

19.10.2017, s. 13). ” 

På sitt møte 10. desember 2021 tok EØS-komiteen følgende rettelser til unionsrettsakter til 

etterretning: 

Rettelse til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/896 av 8. juni 2016 om godkjenning av 

jernnatriumtartrater som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

EUT L 152 av 9.6.2016, s. 20 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2016/896/corrigendum/2021-04-22/oj 

  

2023/EØS/5/27 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014R0667R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R1939R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R1685R(01)
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2016/896/corrigendum/2021-04-22/oj
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Rettelse til 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 

EUT L 39 av 11.2.2019, s. 4 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32019R0238R(01) 

Rettelse til delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/217 av 4. oktober 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, og om retting 

av nevnte forordning 

EUT L 44 av 18.2.2020, s. 1 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32020R0217R(04)  

Rettelse til delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2018 av 11. mars 2019 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av kjøleapparat til 

bruk ved direktesal 

EUT L 315 av 5.12.2019, s. 155 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R2018R(05) 

På sitt møte 18. mars 2022 tok EØS-komiteen følgende rettelser til etterretning: 

Rettelse til den norske versjonen av EØS-komiteens beslutning nr. 76/2011 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg VI (Trygd) 

I hele denne beslutningen skal ordene ”samordning av trygdeordninger” erstattes med ordene 

“koordinering av trygdeordninger”. 

Rettelse til den norske versjonen av EØS-komiteens beslutning nr. 90/2011 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XIII (Transport) 

I artikkel 1 skal nr. 1 lyde: 

”Ny tekst i nr. 64a (rådsforordning (EØF) nr. 2408/92) skal lyde: 32008 R 1008: Europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i 

Fellesskapet (omarbeiding) (EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3). Forordningens bestemmelser skal for denne 

avtales formål gjelde med følgende tilpasninger:” 

På sitt møte 18. mars 2022 tok EØS-komiteen følgende rettelse til en unionsrettsakt til etterretning: 

Rettelse til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1057 av 24. juni 2021 om opprettelse av Det 

europeiske sosialfond pluss (ESF+) og om oppheving av forordning (EU) nr. 1296/2013 

EUT L 231 av 30.6.2021, s. 21 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1057R(01)  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32019R0238R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32020R0217R(04)%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R2018R(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1057R(01)%20
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På sitt møte 10. juni 2022 tok EØS-komiteen følgende rettelse til etterretning: 

Rettelse til den norske versjonen av EØS-komiteens beslutning nr. 288/2019 om endring av EØS-avtalens 

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

I artikkel 2 nr. 2 skal ordene ”Europaparlaments- og rådsdirektiv” erstattes med ordene 

”Europaparlaments- og rådsforordning”. 

På sitt møte 10. juni 2022 tok EØS-komiteen følgende rettelser til unionsrettsakter til etterretning: 

Rettelse til kommisjonsforordning (EU) 2021/1110 av 6. juli 2021 om endring av vedlegg II og III til 

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

ametoktradin, biksafen, fenazakin, spinetoram, teflutrin og tienkarbazonmetyl i eller på visse produkter 

EUT L 239 av 7.7.2021, s. 4 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1110R(01)  

Rettelse til kommisjonsforordning (EU) 2021/1372 av 17. august 2021 om endring av vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til forbudet mot å fôre andre 

produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra pelsdyr, med animalsk protein 

EUT L 295 av 18.8.2021, s. 1 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1372R(01) 

Rettelse til delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2306 av 21. oktober 2021 om utfylling av 

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

økologiske produkter og omleggingsprodukter beregnet på import til Unionen, og om kontrollsertifikatet  

EUT L 461 av 27.12.2021, s. 13 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R2306R(01)  

Rettelse til kommisjonsforordning (EU) 2021/616 av 13. april 2021 om endring av vedlegg II, III og V til 

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

benalaksyl, benalaksyl-M, diklobenil, fluopikolid, prokvinazid og pyridalyl i eller på visse produkter 

EUT L 131 av 16.4.2021, s. 4 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R0616R(01) 

Rettelse til kommisjonsforordning (EU) 2020/192 av 12. februar 2020 om endring av vedlegg II og III til 

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

prokloraz i eller på visse produkter 

EUT L 40 av 13.2.2020, s. 4 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32020R0192R(01) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1110R(01)%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1372R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R2306R(01)%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R0616R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32020R0192R(01)
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Rettelse til kommisjonsforordning (EU) 2021/618 av 15. april 2021 om endring av vedlegg II og III til 

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

diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutylazin i eller på visse produkter  

EUT L 131 av 16.4.2021, s. 55 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R0618R(02) 

Rettelse til delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av 

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

forsikring og gjenforsikring (Solvens II) 

EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32015R0035R(11) 

Rettelse til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/876 av 20. mai 2019 om endring av 

forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til uvektet kjernekapitalandel, netto stabil finansieringsgrad, 

krav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld, motpartskredittrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mot 

sentrale motparter, eksponeringer mot innretninger for kollektiv investering, store eksponeringer samt 

rapporterings- og opplysningskrav, og av forordning (EU) nr. 648/2012 

EUT L 150 av 7.6.2019, s. 1 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R0876R(11) 

Rettelse til kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1831 av 24. oktober 2019 om fastsetjing av ei femte liste over 

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

av kommisjonsdirektiv 2000/39/EF 

EUT L 279 av 31.10.2019, s. 31 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019L1831R(01) 

Rettelse til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2325 av 16. desember 2021 om 

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

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

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

EUT L 465 av 19.12.2021, s. 8 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R2325R(01) 

Rettelse til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1330/2014 av 15. desember 2014 om 

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

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

forordning (EU) nr. 540/2011 

EUT L 359 av 16.12.2014, s. 85 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014R1330R(01)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R0618R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32015R0035R(11)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R0876R(11)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019L1831R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R2325R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32014R1330R(01)
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Rettelse til kommisjonsforordning (EU) 2021/1297 av 4. august 2021 om endring av vedlegg XVII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til perfluorkarboksylsyrer som 

inneholder 9–14 karbonatomer i kjeden (C9-C14 PFCA-er), deres salter og C9-C14 PFCA-beslektede 

stoffer 

EUT L 282 av 5.8.2021, s. 29 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1297R(01)  

Rettelse til delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2306 av 21. oktober 2021 om utfylling av 

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

økologiske produkter og omleggingsprodukter beregnet på import til Unionen, og om kontrollsertifikatet  

EUT L 461 av 27.12.2021, s. 13 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R2306R(03) 

På sitt møte 8. juli 2022 tok EØS-komiteen følgende rettelse til etterretning: 

Rettelse til den norske versjonen av EØS-komiteens beslutning nr. 13/2014 om endring av EØS-avtalens 

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

I artikkel 1 andre strekpunkt skal ”32013 R 0728” erstattes med ”32013 R 0738” og ”728/2013” erstattes 

med ”738/2013”. 

På sitt møte 8. juli 2022 tok EØS-komiteen følgende rettelse til en unionsrettsakt til etterretning: 

Rettelse til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2077 av 26. november 2021 om 

godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 som tilsetningsstoff i fôr 

til alle dyrearter  

EUT L 426 av 29.11.2021, s. 5 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2077R(01)  

På sitt møte 28. oktober 2022 tok EØS-komiteen følgende rettelse til etterretning: 

Rettelse til den norske versjonen av EØS-komiteens beslutning nr. 306/2019 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg IX (Finansielle tjenester) 

Første innledende betraktning skal lyde: 

”Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/522 av 17. desember 2015 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til unntak for visse offentlige 

organer og sentralbanker i tredjestater, indikatorene på markedsmanipulasjon, tersklene for offentliggjø-

ring, vedkommende myndighet for meldinger om utsettelse, tillatelse til handel i lukkede perioder og 

typer meldepliktige transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen.” 

På sitt møte 28. oktober 2022 tok EØS-komiteen følgende rettelser til unionsrettsakter til 

etterretning: 

Rettelse til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 av 18. juni 2020 om etablering av et 

rammeverk for å fremme bærekraftige investeringer og om endring av forordning (EU) 2019/2088 

EUT L 198 av 22.6.2020, s. 13 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R1297R(01)%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R2306R(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R2077R(01)%20
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Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.156.01.0159.01.ENG  

To rettelser til delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2268 av 6. september 2021 om endring av de 

tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 med hensyn til 

den underliggende metoden og presentasjonen av resultatscenarioer, presentasjonen av kostnader og 

metoden for beregning av sammenfattende kostnadsindikatorer, presentasjonen av og innholdet i 

opplysninger om tidligere resultater og presentasjonen av kostnader for sammensatte og forsik-

ringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) som tilbyr en rekke 

investeringsmuligheter, og tilpasning av overgangsordningen for PRIIP-produsenter som tilbyr andeler i 

fond nevnt i artikkel 32 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende 

investeringsmuligheter med den forlengede overgangsordningen fastsatt i nevnte artikkel 

EUT L 455 av 20.12.2021, s. 1 

Følg disse lenkene for å lese rettelsene: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.115.01.0187.01.ENG  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.029.01.0046.01.ENG 

Rettelse til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/740 av 25. mai 2020 om merking av dekk 

med hensyn til drivstoffeffektivitet og andre parametrer, om endring av forordning (EU) 2017/1369 og 

om oppheving av forordning (EF) nr. 1222/2009 

EUT L 177 av 5.6.2020, s. 1 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0740R(04)  

Rettelse til delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1737 av 14. juli 2020 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 med 

hensyn til oppføring av visse utgangsstoffer for narkotika på listen over listeførte stoffer 

EUT L 392 av 23.11.2020, s. 1 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.282.01.0038.01.ENG 

Rettelse til delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2306 av 21. oktober 2021 om utfylling av 

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

økologiske produkter og omleggingsprodukter beregnet på import til Unionen, og om kontrollsertifikatet 

EUT L 461 av 27.12.2021, s. 13 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.140.01.0061.01.ENG 

Rettelse til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2325 av 16. desember 2021 om 

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

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

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

EUT L 465 av 29.12.2021, s. 18 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.156.01.0161.01.ENG 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.156.01.0159.01.ENG%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.115.01.0187.01.ENG%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.029.01.0046.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0740R(04)%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.282.01.0038.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.140.01.0061.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.156.01.0161.01.ENG
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Rettelse til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/913 av 30. mai 2022 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om en midlertidig økning av offisielle kontroller og 

beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater 

utenfor EU/EØS som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2017/625 og (EF) 

178/2002  

EUT L 158 av 13.6.2022, s. 1 

Følg denne lenken for å lese rettelsen: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.188.01.0152.01.ENG 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.188.01.0152.01.ENG
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