
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 33/2021 

av 5. februar 2021 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 

heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1160 av 5. august 

2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene alu-

miniumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, blodmel, kalsiumkarbonat, 

karbondioksid, ekstrakt av Melaleuca, rester fra fettdestillasjon, fettsyrer 

C7–C20, hvitløkekstrakt, gibberellinsyre, gibberellin, hydrolyserte protei-

ner, jernsulfat, kiselgur (diatoméjord), planteoljer/rapsolje, kaliumhydro-

genkarbonat, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / sauefett, rettkjedede Lepidoptera-feromoner, te-

bukonazol og urea(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1246 av 2. septem-

ber 2020 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet fenamifos i 

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

omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjo-

nens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1263 av 10. septem-

ber 2020 om godkjenning av det aktive stoffet natriumhydrogenkarbonat 

som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og 

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

om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 

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

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1276 av 11. septem-

ber 2020 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet bromoksynil 

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

om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

  

(1)  EUT L 257 av 6.8.2020, s. 29. 

(2)  EUT L 288 av 3.9.2020, s. 18. 

(3)  EUT L 297 av 11.9.2020, s. 1. 



 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4), rettet ved 

EUT L 302 av 16.9.2020, s. 27, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1280 av 14. septem-

ber 2020 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet benalaksyl 

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

om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kom-

misjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(5) skal innlemmes 

i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1293 av 15. septem-

ber 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet azadiraktin(6) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1295 av 16. septem-

ber 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med 

hensyn til oppføring av de aktive stoffene karbetamid, emamektin, fluro-

kloridon, gamma-cyhalotrin, halosulfronmetyl, ipokonazol og tembotrion 

på listen over stoffer som bør erstattes(7) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 13a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011) skal 

nye strekpunkter lyde: 

”– 32020 R 1160: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1160 av 5. august 2020 (EUT L 257 av 6.8.2020, s. 29), 

– 32020 R 1246: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1246 av 2. september 2020 (EUT L 288 av 3.9.2020, s. 18), 

– 32020 R 1263: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1263 av 10. september 2020 (EUT L 297 av 11.9.2020, s. 1), 

– 32020 R 1276: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1276 av 11. september 2020 (EUT L 300 av 14.9.2020, s. 32), ret-

tet ved EUT L 302 av 16.9.2020, s. 27, 

  

(4)  EUT L 300 av 14.9.2020, s. 32. 

(5)  EUT L 301 av 15.9.2020, s. 4. 

(6)  EUT L 302 av 16.9.2020, s. 24. 

(7)  EUT L 303 av 17.9.2020, s. 18. 



 

– 32020 R 1280: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1280 av 14. september 2020 (EUT L 301 av 15.9.2020, s. 4), 

– 32020 R 1293: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1293 av 15. september 2020 (EUT L 302 av 16.9.2020, s. 24).” 

2. I nr. 13zzzzt (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32020 R 1295: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1295 av 16. september 2020 (EUT L 303 av 17.9.2020, s. 18).” 

3. Etter nr. 13zzzzzzzzzzza (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1018 av 13. juli 2020) skal nye numre lyde: 

”13zzzzzzzzzzzb. 32020 R 1246: Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2020/1246 av 2. september 2020 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet fenamifos i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om end-

ring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforord-

ning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 288 av 3.9.2020, s. 18). 

13zzzzzzzzzzzc. 32020 R 1263: Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2020/1263 av 10. september 2020 om godkjenning av 

det aktive stoffet natriumhydrogenkarbonat som et aktivt 

stoff med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og 

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

tevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 297 av 

11.9.2020, s. 1). 

13zzzzzzzzzzzd. 32020 R 1276: Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2020/1276 av 11. september 2020 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet bromoksynil i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om end-

ring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforord-

ning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 300 av 14.9.2020, s. 32), 

rettet ved EUT L 302 av 16.9.2020, s. 27. 

13zzzzzzzzzzze. 32020 R 1280: Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2020/1280 av 14. september 2020 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet benalaksyl i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om end-

ring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforord-

ning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 301 av 15.9.2020, s. 4).” 



 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2020/1160, (EU) 2020/1246, (EU) 

2020/1263, (EU) 2020/1276, rettet ved EUT L 302 av 16.9.2020, s. 27, (EU) 

2020/1280, (EU) 2020/1293 og (EU) 2020/1295 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 6. februar 2021, 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 5. februar 2021. 

For EØS-komiteen 

Clara Ganslandt 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


