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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 273/2019 

av 13. desember 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 gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1099 av 1. august 2018 om endring av 

vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen over laboratorier som har tillatelse til 

å håndtere levende munn- og klovsykevirus, og om endring av Kommisjonens gjennomførings-

beslutning (EU) 2018/136 med hensyn til navnet på det utpekte EU-referanselaboratoriet for munn- 

og klovsyke(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

får derfor ikke anvendelse for Island. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I del 3.1 nr. 1a (rådsdirektiv 2003/85/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 D 1099: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1099 av 1. august 2018 

(EUT L 197 av 3.8.2018, s. 11).” 

2. I del 3.2 nr. 48 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/136) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 D 1099: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1099 av 1. august 2018 

(EUT L 197 av 3.8.2018, s. 11).”  

  

(1) EUT L 197 av 3.8.2018, s. 11. 

2020/EØS/14/01 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1099 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 274/2019 

av 13. desember 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) 2019/1177 av 10. juli 2019 om endring av 

forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import av gelatin, animalske smaksforsterkere og 

smeltet fett(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 1177: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1177 av 10. juli 2019 (EUT 

L 185 av 11.7.2019, s. 26).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1177 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 185 av 11.7.2019, s. 26. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/02 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 275/2019 

av 13. desember 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) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1678 av 4. oktober 2019 om endring av vedtak 

2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES(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 1.2 nr. 39 (kommisjonsvedtak 2009/821/EF) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32019 D 1678: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1678 av 4. oktober 2019 (EUT 

L 257 av 8.10.2019, s. 21).” 

Artikkel 2 

Teksta til gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1678 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 14. desember 2019, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 

i EØS-avtala er sende inn(). 

Artikkel 4 

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

unionen. 

Utferda i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) TEU L 257 av 8.10.2019, s. 21. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2020/EØS/14/03 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 276/2019 

av 13. desember 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 gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/990 av 17. juni 2019 om endring av listen over 

slekter og arter i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i rådsdirektiv 2002/55/EF, i vedlegg II til rådsdirektiv 

2008/72/EF og i vedlegget til kommisjonsdirektiv 93/61/EØF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om plantesanitære 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 III nr. 12 (rådsdirektiv 2002/55/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 L 0990: Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/990 av 17. juni 2019 (EUT 

L 160 av 18.6.2019, s. 14).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/990 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 160 av 18.6.2019, s. 14. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/04 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 277/2019 

av 13. desember 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) 2019/230 av 7. februar 2019 om retting av visse 

språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 om godkjenning av jern(II)karbonat, 

jern(III)kloridheksahydrat, jern(II)sulfatmonohydrat, jern(II)sulfatheptahydrat, jern(II)fumarat, 

jern(II)kelat av aminosyrehydrat, jern(II)kelat av proteinhydrolysater og jern(II)kelat av glysinhydrat 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter og av jerndekstran som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

smågris og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 og (EF) nr. 479/2006(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

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

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

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II nr. 231 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330) 

tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 R 0230: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/230 av 7. februar 2019 (EUT 

L 37 av 8.2.2019, s. 111).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/230 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 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 37 av 8.2.2019, s. 111. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/05 
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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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 278/2019 

av 13. desember 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) 2019/894 av 28. mai 2019 om godkjenning av  

L-treonin framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.232 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. 302 (Kommisjonens gjennomføringsforordning 2019/1289), 

skal nytt nr. 303 lyde: 

”303. 32019 R 0894: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/894 av 28. mai 2019 om 

godkjenning av L-treonin framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.232 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 142 av 29.5.2019, s. 63).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/894 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 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 142 av 29.5.2019, s. 63. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/06 



5.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/9 

 5
.3

.2
0
2

0
 

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. 1

4
/9

 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 



Nr. 14/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.3.2020 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 279/2019 

av 13. desember 2019 

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

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/478 av 14. januar 2019 om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til kategoriene av forsendelser som skal omfattes av 

offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om plantehelse. Bestemmelser om plantehelse faller utenfor 

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

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

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

dyr enn fisk og akvakulturdyr ikke anvendelse for Island. 

4) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold, fôrvarer og næringsmidler. Som 

nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I og i innledningen til EØS-avtalens vedlegg 

II kapittel XII får bestemmelser om veterinære forhold, næringsmidler og fôrvarer ikke anvendelse for 

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 11b (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625) 

og kapittel II nr. 31q (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625) skal nytt strekpunkt lyde: 

”, endret ved: 

– 32019 R 0478: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/478 av 14. januar 2019 (EUT L 82 av 

25.3.2019, s. 4).” 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 164 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625) 

tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

 32019 R 0478: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/478 av 14. januar 2019 (EUT L 82 av 

25.3.2019, s. 4).”  

  

(1) EUT L 82 av 25.3.2019, s. 4. 

2020/EØS/14/07 
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Artikkel 3 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/478 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

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

trer i kraft i EØS-avtalen, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) Ennå ikke offentliggjort. 



Nr. 14/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.3.2020 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 280/2019 

av 13. desember 2019 

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

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 av 2. mai 2019 om fastsettelse av regler 

for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til 

standardskjemaet som skal brukes i årsrapportene fra medlemsstatene(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

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

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

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

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

levende dyr enn fisk og akvakulturdyr ikke anvendelse for Island. 

4) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold, fôrvarer og næringsmidler. Som 

nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I og i innledningen til EØS-avtalens 

vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om veterinære forhold, næringsmidler og fôrvarer ikke 

anvendelse for Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og 

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

Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 opphever med virkning fra 14. desember 2019 vedtak 

2006/778/EF(2) og gjennomføringsbeslutning 2013/188/EU(3), som er innlemmet i EØS-avtalen, 

og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 14. desember 2019. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1. I kapittel I del 1.1, etter nr. 11b (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625), skal nytt 

nr. 11ba lyde: 

”11ba.  32019 R 0723: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 av 2. mai 2019 om 

fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

med hensyn til standardskjemaet som skal brukes i årsrapportene fra medlemsstatene (EUT 

L 124 av 13.5.2019, s. 1).” 

2. I kapittel II, etter nr. 31q (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625), skal nytt nr. 31qa 

lyde:  

  

(1) EUT L 124 av 13.5.2019, s. 1. 

(2) EUT L 314 av 15.11.2006, s. 39. 

(3) EUT L 111 av 23.4.2013, s. 107. 

2020/EØS/14/08 
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”31qa.  32019 R 0723: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 av 2. mai 2019 om 

fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

med hensyn til standardskjemaet som skal brukes i årsrapportene fra medlemsstatene (EUT 

L 124 av 13.5.2019, s. 1).” 

3. Teksten i kapittel I del 9.1 nr. 14 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/188/EU) og kapittel I 

del 9.2 nr. 4 (kommisjonsvedtak 2006/778/EF) oppheves med virkning fra 14. desember 2019. 

Artikkel 2 

I vedlegg II kapittel XII, etter nr. 164 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625), skal nytt 

nr. 164a lyde: 

”164a. 32019 R 0723: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 av 2. mai 2019 om 

fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 

hensyn til standardskjemaet som skal brukes i årsrapportene fra medlemsstatene (EUT L 124 av 

13.5.2019, s. 1).” 

Artikkel 3 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019(4) 

trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(4) Ennå ikke offentliggjort. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 281/2019 

av 13. desember 2019 

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

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1602 av 23. april 2019 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/625 om det felles innførselsdokumentet om helse eller hygiene som skal 

ledsage forsendelser av dyr og varer til bestemmelsesstedet(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 av 24. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til vilkårene for overvåking av transport og ankomst av 

forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet til virksomheten på 

bestemmelsesstedet i Unionen(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

dyr enn fisk og akvakulturdyr ikke anvendelse for Island. 

5) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold, fôrvarer og næringsmidler. Som 

nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I og i innledningen til EØS-avtalens vedlegg 

II kapittel XII får bestemmelser om veterinære forhold, næringsmidler og fôrvarer ikke anvendelse for 

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1. I kapittel I del 1.1, etter nr. 11ba (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723), skal nye 

nr. 11bb–11bc lyde: 

”11bb.  32019 R 1602: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1602 av 23. april 2019 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 om det felles innførselsdokumentet om 

helse eller hygiene som skal ledsage forsendelser av dyr og varer til bestemmelsesstedet (EUT 

L 250 av 30.9.2019, s. 6).  

  

(1) EUT L 250 av 30.9.2019, s. 6. 

(2) EUT L 255 av 4.10.2019, s. 1. 

2020/EØS/14/09 
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11bc.  32019 R 1666: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 av 24. juni 2019 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til vilkårene for 

overvåking av transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen 

på ankomststedet til virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen (EUT L 255 av 4.10.2019, 

s. 1).” 

2. I kapittel II, etter nr. 31qa (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723), skal nye 

nr. 31qb–31qc lyde: 

”31qb.  32019 R 1602: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1602 av 23. april 2019 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 om det felles innførselsdokumentet om 

helse eller hygiene som skal ledsage forsendelser av dyr og varer til bestemmelsesstedet (EUT 

L 250 av 30.9.2019, s. 6).  

31qc.  32019 R 1666: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 av 24. juni 2019 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til vilkårene for 

overvåking av transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen 

på ankomststedet til virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen (EUT L 255 av 4.10.2019, 

s. 1).” 

Artikkel 2 

I vedlegg II kapittel XII, etter nr. 164a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723), skal 

nye nr. 164b–164c lyde: 

”164b.  32019 R 1602: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1602 av 23. april 2019 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 om det felles innførselsdokumentet om 

helse eller hygiene som skal ledsage forsendelser av dyr og varer til bestemmelsesstedet (EUT 

L 250 av 30.9.2019, s. 6). 

164c.  32019 R 1666: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 av 24. juni 2019 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til vilkårene for overvåking av 

transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet til 

virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen (EUT L 255 av 4.10.2019, s. 1).” 

Artikkel 3 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/1602 og (EU) 2019/1666 på islandsk og norsk, som skal 

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

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019(3) 

trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(3) Ennå ikke offentliggjort. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 282/2019 

av 13. desember 2019 

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

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av 30. september 2019 om fastsettelse av 

regler for driften av informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets systemkomponenter 

(«IMSOC-forordningen»)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 opphever med virkning fra 14. desember 2019 

kommisjonsvedtak 92/486/EØF(2), 2004/292/EF(3) og 2005/123/EF(4), kommisjonsforordning (EU) 

nr. 16/2011(5) og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918(6) og (EU) 

2018/1553(7), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med 

virkning fra 14. desember 2019. 

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

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

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

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

anvendelse for Island. 

5) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold, fôrvarer og næringsmidler. Som 

nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I og i innledningen til EØS-avtalens vedlegg 

II kapittel XII får bestemmelser om veterinære forhold, næringsmidler og fôrvarer ikke anvendelse for 

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 fastsetter regler for driften av IMSOC, opprettet ved 

forordning (EU) 2017/625. For å sikre ensartethet og lik anvendelse av offentlige kontrollregler i EØS 

skal EFTA-statene og EFTAs overvåkingsorgan ha tilgang til IMSOC. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1. I kapittel I del 1.1, etter nr. 11bc (delegert kommisjonsforordning 2019/1666), skal nytt nr. 11bd lyde:  

  

(1) EUT L 261 av 14.10.2019, s. 37. 

(2) EFT L 291 av 7.10.1992, s. 20. 

(3) EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63. 

(4) EUT L 39 av 11.2.2005, s. 53. 

(5) EUT L 6 av 11.1.2011, s. 7. 

(6) EUT L 280 av 24.10.2015, s. 31. 

(7) EUT L 260 av 17.10.2018, s. 22. 

2020/EØS/14/10 
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”11bd.  32019 R 1715: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av  

30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av informasjonsstyringssystemet for 

offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») (EUT L 261 av 

14.10.2019, s. 37). 

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

a) Vedkommende myndigheter i EFTA-statene skal ha samme tilgang til IMSOC som 

vedkommende myndigheter i EU-medlemsstatene. 

b) EFTAs overvåkingsorgan skal ha tilgang til IMSOC.” 

2. I kapittel II, etter nr. 31qc (delegert kommisjonsforordning 2019/1666), skal nytt nr. 31qd lyde: 

”31qd.  32019 R 1715: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av  

30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av informasjonsstyringssystemet for 

offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») (EUT L 261 av 

14.10.2019, s. 37). 

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

a) Vedkommende myndigheter i EFTA-statene skal ha samme tilgang til IMSOC som 

vedkommende myndigheter i EU-medlemsstatene. 

b) EFTAs overvåkingsorgan skal ha tilgang til IMSOC.” 

3. Teksten i kapittel I del 1.1 nr. 11a (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918), 

kapittel I del 1.2 nr. 12 (kommisjonsvedtak 92/486/EØF) og 118 (kommisjonsvedtak 2004/292/EF), 

kapittel I del 7.2 nr. 54 (kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2011), kapittel II nr. 31ja (Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918) og 47a (kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2011) 

oppheves med virkning fra 14. desember 2019. 

Artikkel 2 

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

1. I vedlegg II kapittel XII, etter nr. 164c (delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666), skal nytt 

nr. 164d lyde: 

”164d.  32019 R 1715: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av  

30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av informasjonsstyringssystemet for 

offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») (EUT L 261 av 

14.10.2019, s. 37). 

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

a) Vedkommende myndigheter i EFTA-statene skal ha samme tilgang til IMSOC som 

vedkommende myndigheter i EU-medlemsstatene. 

b) EFTAs overvåkingsorgan skal ha tilgang til IMSOC.” 

2. Teksten i nr. 54zzzia (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918) og 54zzzzzm 

(kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2011) oppheves med virkning fra 14. desember 2019. 

Artikkel 3 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  
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Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

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

trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 283/2019 

ble tilbakekalt før den var blitt vedtatt og foreligger derfor ikke. 

2020/EØS/14/11 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 284/2019 

av 13. desember 2019 

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

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1139 av 3. juli 2019 om endring av 

forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til offentlig kontroll av næringsmidler av animalsk 

opprinnelse når det gjelder kravene til opplysninger om næringsmiddelkjeden og kravene til 

fiskerivarer, samt henvisningen til anerkjente analysemetoder for marine biotoksiner og prøvetakings-

metodene for rå melk og varmebehandlet kumelk(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

levende dyr enn fisk og akvakulturdyr ikke anvendelse for Island. 

4) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold, fôrvarer og næringsmidler. Som 

nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I og i innledningen til EØS-avtalens 

vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om veterinære forhold, næringsmidler og fôrvarer ikke 

anvendelse for Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og 

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

Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 134 (kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005), kapittel I 

del 6.2 nr. 53 (kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005) og kapittel II nr. 31k (kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2074/2005) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 1139: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1139 av 3. juli 2019 (EUT 

L 180 av 4.7.2019, s. 12).” 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzk (kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 1139: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1139 av 3. juli 2019 (EUT 

L 180 av 4.7.2019, s. 12).”  

  

(1) EUT L 180 av 4.7.2019, s. 12. 

2020/EØS/14/12 
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Artikkel 3 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1139 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

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

trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) Ennå ikke offentliggjort. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 285/2019 

av 13. desember 2019 

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

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/552 av 4. april 2019 om endring av vedlegg II og III til 

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

rester av azoksystrobin, bisyklopyron, klormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, 

fenpyroksimat, fluopyram, fosetyl, isoprotiolan, isopyrazam, oksamyl, protiokonazol, spinetoram, 

trifloksystrobin og triflumezopyrim i eller på visse produkter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

bestemmelser om fôrvarer og næringsmidler ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge anven-

delsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel med 

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

anvendelse for Liechtenstein. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0552: Kommisjonsforordning (EU) 2019/552 av 4. april 2019 (EUT L 96 av 5.4.2019, 

s. 6).” 

Artikkel 2 

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

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0552: Kommisjonsforordning (EU) 2019/552 av 4. april 2019 (EUT L 96 av 5.4.2019, 

s. 6).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2019/552 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 96 av 5.4.2019, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/13 



5.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/23 

 5
.3

.2
0
2

0
 

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. 1

4
/2

3
 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 286/2019 

av 13. desember 2019 

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

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/973 av 13. juni 2019 om endring av vedlegg II og III til 

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

rester av bispyribac, denatoniumbenzoat, fenoksykarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etyl, 

kvizalofop-P-tefuryl, propakvizafop og tebufenozid i eller på visse produkter(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2019/977 av 13. juni 2019 om endring av vedlegg II og IV til 

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

rester av aklonifen, Beauveria bassiana stamme PPRI 5339, Clonostachys rosea stamme J1446, 

fenpyrazamin, mefentriflukonazol og penkonazol i eller på visse produkter(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Kommisjonsforordning (EU) 2019/1015 av 20. juni 2019 om endring av vedlegg II og III til 

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

rester av aminopyralid, kaptan, cyazofamid, flutianil, kresoksimmetyl, lambdacyhalotrin, mandi-

propamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron og tetrakonazol i eller på 

visse produkter(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

bestemmelser om fôrvarer og næringsmidler ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge anven-

delsen 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 anven-

delse for Liechtenstein. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

nye strekpunkter lyde: 

”– 32019 R 0973: Kommisjonsforordning (EU) 2019/973 av 13. juni 2019 (EUT L 157 av 14.6.2019, 

s. 3), 

 32019 R 0977: Kommisjonsforordning (EU) 2019/977 av 13. juni 2019 (EUT L 159 av 17.6.2019, 

s. 1), 

 32019 R 1015: Kommisjonsforordning (EU) 2019/1015 av 20. juni 2019 (EUT L 165 av 

21.6.2019, s. 23).”  

  

(1) EUT L 157 av 14.6.2019, s. 3. 

(2) EUT L 159 av 17.6.2019, s. 1. 

(3) EUT L 165 av 21.6.2019, s. 23. 

2020/EØS/14/14 
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Artikkel 2 

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

skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32019 R 0973: Kommisjonsforordning (EU) 2019/973 av 13. juni 2019 (EUT L 157 av 14.6.2019, 

s. 3), 

 32019 R 0977: Kommisjonsforordning (EU) 2019/977 av 13. juni 2019 (EUT L 159 av 17.6.2019, 

s. 1), 

 32019 R 1015: Kommisjonsforordning (EU) 2019/1015 av 20. juni 2019 (EUT L 165 av 

21.6.2019, s. 23).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2019/973, (EU) 2019/977 og (EU) 2019/1015 på islandsk og norsk, som skal 

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

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 287/2019 

av 13. desember 2019 

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

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/1176 av 10. juli 2019 om endring av vedlegg II, III og V til 

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

rester av 2,5-diklorbenzosyremetylester, mandipropamid og profoksydim i eller på visse 

produkter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

bestemmelser om fôrvarer og næringsmidler ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge anven-

delsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel med 

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

anvendelse for Liechtenstein. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 1176: Kommisjonsforordning (EU) 2019/1176 av 10. juli 2019 (EUT L 185 av 

11.7.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

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

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 1176: Kommisjonsforordning (EU) 2019/1176 av 10. juli 2019 (EUT L 185 av 

11.7.2019, s. 1).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2019/1176 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 185 av 11.7.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/15 
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Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 288/2019 

av 13. desember 2019 

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

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om 

endring av direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 

samt om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF(1), rettet ved EUT L 117 av 

3.5.2019, s. 9, i skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2017/745 opphever med virkning fra 26. mai 2020 rådsdirektiv 90/385/EØF(2) og 

93/42/EØF(3), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med 

virkning fra 26. mai 2020. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 13 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002) 

og kapittel II nr. 41 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0745: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 (EUT L 117 

av 5.5.2017, s. 1), rettet ved EUT L 117 av 3.5.2019, s. 9.” 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg II gjøres følgende endringer: 

1. I kapittel XII nr. 54zzzc (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002), kapittel XIII 

nr. 15q (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF) og kapittel XVI nr. 1a (europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1223/2009) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0745: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 (EUT 

L 117 av 5.5.2017, s. 1), rettet ved EUT L 117 av 3.5.2019, s. 9.” 

2. I kapittel XXX, etter nr. 10 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013), skal nytt 

nr. 11 lyde: 

”11. 32017 R 0745: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk 

utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) 

nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 

5.5.2017, s. 1), rettet ved EUT L 117 av 3.5.2019, s. 9. 

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

  

(1) EUT L 117 av 5.5.2017, s. 1. 

(2) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17. 

(3) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. 

2020/EØS/14/16 
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a) Representanter fra EFTA-statene skal delta fullt ut i arbeidet til koordineringsgruppen for 

medisinsk utstyr opprettet ved artikkel 103, men skal ikke ha stemmerett. 

b) EFTA-statene skal delta i Den europeiske database for medisinsk utstyr (Eudamed) 

opprettet av Kommisjonen som nevnt i artikkel 33.” 

3. Teksten i nr. 1 (rådsdirektiv 93/42/EØF) og 7 (rådsdirektiv 90/385/EØF) i kapittel XXX oppheves 

med virkning fra 26. mai 2020. 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2017/745, rettet ved EUT L 117 av 3.5.2019, s. 9, på islandsk og norsk, som 

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

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019 eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

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

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 289/2019 

av 13. desember 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) 2018/1832 av 5. november 2018 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) 

2017/1151 med sikte på å forbedre prøving og framgangsmåter i forbindelse med utslipps-

typegodkjenning for lette passasjer- og nyttekjøretøyer, herunder samsvarsprøving i bruk og reelle 

utslipp under kjøring, og innføre innretninger for overvåking av forbruket av drivstoff og elektrisk 

energi(1), rettet ved EUT L 263 av 16.10.2019, s. 41, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel I nr. 45zu (kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008), 45zx 

(europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF) og 45zzv (kommisjonsforordning (EU) 2017/1151) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 1832: Kommisjonsforordning (EU) 2018/1832 av 5. november 2018 (EUT L 301 av 

27.11.2018, s. 1), rettet ved EUT L 263 av 16.10.2019, s. 41.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/1832, rettet ved EUT L 263 av 16.10.2019, s. 41, på islandsk og norsk, 

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 301 av 27.11.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/17 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 290/2019 

av 13. desember 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) 2019/978 av 14. juni 2019 om endring av vedlegget til forordning 

(EU) nr. 579/2014 om unntak fra visse bestemmelser i vedlegg II til europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 852/2004 med hensyn til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer(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. 54j (kommisjonsforordning (EU) nr. 579/2014) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0978: Kommisjonsforordning (EU) 2019/978 av 14. juni 2019 (EUT L 159 av 17.6.2019, 

s. 26).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/978 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 159 av 17.6.2019, s. 26. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/18 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 291/2019 

av 13. desember 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) 2019/1338 av 8. august 2019 om endring av forordning (EU) 

nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med nærings-

midler(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. 55 (kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011) skal nytt strek-

punkt lyde: 

”– 32019 R 1338: Kommisjonsforordning (EU) 2019/1338 av 8. august 2019 (EUT L 209 av 

9.8.2019, s. 5).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/1338 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 209 av 9.8.2019, s. 5. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/19 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 292/2019 

av 13. desember 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/828 av 14. mars 2019 om endring av delegert for-

ordning (EU) 2016/127 med hensyn til vitamin D-kravene til morsmelkerstatninger og erukasyre-

kravene til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 77b (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0828: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/828 av 14. mars 2019 (EUT L 137 av 

23.5.2019, s. 12).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/828 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 137 av 23.5.2019, s. 12. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/20 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 293/2019 

av 13. desember 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1294 av 1. august 2019 om tillatelse til å 

bringe betain i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og råds-

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

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1314 av 2. august 2019 om tillatelse til å 

endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet lakto-N-neotetraose framstilt med Escherichia 

coli K-12 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32019 R 1294: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1294 av 1. august 2019 

(EUT L 204 av 2.8.2019, s. 16), 

 32019 R 1314: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1314 av 2. august 2019 

(EUT L 205 av 5.8.2019, s. 4).” 

2. Etter nr. 166 (kommisjonsforordning (EU) 2019/760) skal nye nr. 167–168 lyde: 

”167. 32019 R 1294: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1294 av 1. august 2019 

om tillatelse til å bringe betain i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

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

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 204 av 2.8.2019, s. 16). 

168. 32019 R 1314: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1314 av 2. august 2019 

om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet lakto-N-neotetraose 

framstilt med Escherichia coli K-12 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

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

(EUT L 205 av 5.8.2019, s. 4).”  

  

(1) EUT L 204 av 2.8.2019, s. 16. 

(2) EUT L 205 av 5.8.2019, s. 4. 

2020/EØS/14/21 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1294 og (EU) 2019/1314 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 294/2019 

av 13. desember 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1686 av 8. oktober 2019 om tillatelse til en 

utvidelse av bruksområdet for basisk myseproteinisolat fra kumelk som et nytt næringsmiddel i 

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

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

2) 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 gjøres følgende endringer: 

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

”– 32019 R 1686: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1686 av 8. oktober 2019 

(EUT L 258 av 9.10.2019, s. 13).” 

2. Etter nr. 168 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1314) skal nytt nr. 169 lyde: 

”169. 32019 R 1686: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1686 av 8. oktober 2019 

om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for basisk myseproteinisolat fra kumelk som et 

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

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 258 av 

9.10.2019, s. 13).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1686 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 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 258 av 9.10.2019, s. 13. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/22 
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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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 295/2019 

av 13. desember 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) 2019/1331 av 5. august 2019 om vilkårene for 

godkjenning av et biocidprodukt som inneholder peppermynteolje og sitronellal, forelagt av Det 

forente kongerike i samsvar med artikkel 36 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

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

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

(EU) 2019/1030), skal nytt nr. 12zzzzzzb lyde: 

”12zzzzzzb.  32019 D 1331: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1331 av 5. august 2019 

om vilkårene for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder peppermynteolje og 

sitronellal, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 nr. 1i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 207 av 7.8.2019, s. 37).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1331 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 207 av 7.8.2019, s. 37. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/23 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 296/2019 

av 13. desember 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) 2019/957 av 11. juni 2019 om endring av vedlegg XVII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning 

av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 

8-tridekafluoroktyl)silantriol og TDFA-er(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

nr. 1907/2006) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0957: Kommisjonsforordning (EU) 2019/957 av 11. juni 2019 (EUT L 154 av 12.6.2019, 

s. 37).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/957 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 154 av 12.6.2019, s. 37. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/24 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 297/2019 

av 13. desember 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/291 av 19. februar 2019 om endring av 

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

for de aktive stoffene 1-naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, akrinatrin, azoksystrobin, fluazifop-p, 

fluroksypyr, imazalil, kresoksimmetyl, oksyfluorfen, prokloraz, proheksadion, spiroksamin, 

teflutrin og terbutylazin(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/324 av 25. februar 2019 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperioden for de aktive 

stoffene bifentrin, karboksin, FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i 

pulverform), ekstraksjonsrester av pepperstøv, og natriumaluminiumsilikat(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/336 av 27. februar 2019 om endring av 

forordning (EU) nr. 1141/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til 

rapporterende medlemsstat for vurdering av 1-metylsyklopropen, famoksadon, mankozeb, metiokarb, 

metoksyfenozid, pirimikarb, pirimifos-metyl og tiakloprid(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/337 av 27. februar 2019 om godkjenning av 

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

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

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

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/344 av 28. februar 2019 om ikke å fornye 

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

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

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/481 av 22. mars 2019 om godkjenning av det 

aktive stoffet flutianil i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om 

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

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

7) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

  

(1) EUT L 48 av 20.2.2019, s. 17. 

(2) EUT L 57 av 26.2.2019, s. 1. 

(3) EUT L 60 av 28.2.2019, s. 8. 

(4) EUT L 60 av 28.2.2019, s. 12. 

(5) EUT L 62 av 1.3.2019, s. 7. 

(6) EUT L 82 av 25.3.2019, s. 19. 

2020/EØS/14/25 
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1. I nr. 13a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32019 R 0291: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/291 av 19. februar 2019 

(EUT L 48 av 20.2.2019, s. 17), 

– 32019 R 0324: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/324 av 25. februar 2019 

(EUT L 57 av 26.2.2019, s. 1), 

– 32019 R 0337: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/337 av 27. februar 2019 

(EUT L 60 av 28.2.2019, s. 12), 

– 32019 R 0344: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/344 av 28. februar 2019 

(EUT L 62 av 1.3.2019, s. 7), 

– 32019 R 0481: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/481 av 22. mars 2019 

(EUT L 82 av 25.3.2019, s. 19).” 

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

”– 32019 R 0336: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/336 av 27. februar 2019 

(EUT L 60 av 28.2.2019, s. 8).” 

3. Etter nr. 13zzzzzzzzzt (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/158) skal nye 

nr. 13zzzzzzzzzu–13zzzzzzzzzw lyde: 

”13zzzzzzzzzu.  32019 R 0337: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/337 av 

27. februar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i samsvar 

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

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 60 av 28.2.2019, s. 12). 

13zzzzzzzzzv.  32019 R 0344: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/344 av 

28. februar 2019 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet etoprofos i 

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

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

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 62 av 1.3.2019, s. 7). 

13zzzzzzzzzw.  32019 R 0481: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/481 av  

22. mars 2019 om godkjenning av det aktive stoffet flutianil i samsvar med 

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

midler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 (EUT L 82 av 25.3.2019, s. 19).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/291, (EU) 2019/324, (EU) 2019/336, (EU) 2019/337, 

(EU) 2019/344 og (EU) 2019/481 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 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 298/2019 

av 13. desember 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/677 av 29. april 2019 om ikke å fornye 

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

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

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/706 av 7. mai 2019 om fornyet godkjenning 

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

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

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

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707 av 7. mai 2019 om endring av gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de 

aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, 

bromoksynil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, etoksazol, 

famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-

m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, 

pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor og tebukonazol(3) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/717 av 8. mai 2019 om fornyet godkjenning 

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

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

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

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/724 av 10. mai 2019 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til utpeking av rapporterende medlems-

stater og medrapporterende medlemsstater for de aktive stoffene glyfosat, lambdacyhalotrin, 

imazamox og pendimetalin, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med 

hensyn til muligheten for at en gruppe av medlemsstater i fellesskap kan fungere som 

rapporterende medlemsstat(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

  

(1) EUT L 114 av 30.4.2019, s. 15. 

(2) EUT L 120 av 8.5.2019, s. 11. 

(3) EUT L 120 av 8.5.2019, s. 16. 

(4) EUT L 122 av 10.5.2019, s. 44. 

(5) EUT L 124 av 13.5.2019, s. 32. 

2020/EØS/14/26 
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”– 32019 R 0677: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/677 av 29. april 2019 

(EUT L 114 av 30.4.2019, s. 15), 

– 32019 R 0706: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/706 av 7. mai 2019 

(EUT L 120 av 8.5.2019, s. 11), 

– 32019 R 0707: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707 av 7. mai 2019 

(EUT L 120 av 8.5.2019, s. 16), 

– 32019 R 0717: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/717 av 8. mai 2019 

(EUT L 122 av 10.5.2019, s. 44).” 

2. I nr. 13f (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012) og 13zzze (Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0724: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/724 av 10. mai 2019 

(EUT L 124 av 13.5.2019, s. 32).” 

3. Etter nr. 13zzzzzzzzzw (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/481) skal nye 

nr. 13zzzzzzzzzx–13zzzzzzzzzz lyde: 

”13zzzzzzzzzx.  32019 R 0677: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/677 av 

29. april 2019 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet klortalonil i 

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

omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 114 av 30.4.2019, s. 15). 

13zzzzzzzzzy.  32019 R 0706: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/706 av  

7. mai 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet karvon i samsvar med 

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

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 120 av 8.5.2019, s. 11). 

13zzzzzzzzzz.  32019 R 0717: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/717 av  

8. mai 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet isoksaflutol i samsvar med 

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

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 122 av 10.5.2019, s. 44).”  

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/677, (EU) 2019/706, (EU) 2019/707, (EU) 2019/717 og 

(EU) 2019/724 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 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 299/2019 

av 13. desember 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) 2016/1067 av 1. juli 2016 om endring av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og 

presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1098 av 2. august 2018 om endring og retting av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og 

presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonsforordning (EU) 2019/335 av 27. februar 2019 om endring av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 med hensyn til registrering av den 

alkoholsterke drikken «Tequila» som geografisk betegnelse(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonsforordning (EU) 2019/674 av 29. april 2019 om endring av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og 

presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker(4) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Denne beslutning vedrører bestemmelser om alkoholsterke drikker. Som nevnt i innledningen til 

EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXVII får bestemmelser om alkoholsterke drikker ikke 

anvendelse for Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og 

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

Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

6) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXVII nr. 9 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008) 

skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32016 R 1067: Kommisjonsforordning (EU) 2016/1067 av 1. juli 2016 (EUT L 178 av 2.7.2016, 

s. 1), 

– 32018 R 1098: Kommisjonsforordning (EU) 2018/1098 av 2. august 2018 (EUT L 197 av 

3.8.2018, s. 7),  

  

(1) EUT L 178 av 2.7.2016, s. 1. 

(2) EUT L 197 av 3.8.2018, s. 7. 

(3) EUT L 60 av 28.2.2019, s. 3. 

(4) EUT L 114 av 30.4.2019, s. 7. 

2020/EØS/14/27 
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– 32019 R 0335: Kommisjonsforordning (EU) 2019/335 av 27. februar 2019 (EUT L 60 av 

28.2.2019, s. 3), 

– 32019 R 0674: Kommisjonsforordning (EU) 2019/674 av 29. april 2019 (EUT L 114 av 

30.4.2019, s. 7).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/1067, (EU) 2018/1098, (EU) 2019/335 og (EU) 2019/674 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 300/2019 

av 13. desember 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) 2018/1850 av 21. november 2018 om registrering av en geografisk 

betegnelse på en alkoholsterk drikk i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008 («Гроздова ракия 

от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» (GI))(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1871 av 23. november 2018 om registrering av en geografisk 

betegnelse på en alkoholsterk drikk i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 («Карнобатска 

гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»)/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova 

rakya ot Karnobat» (GI)(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om alkoholsterke drikker. Som nevnt i innledningen til 

EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXVII får bestemmelser om alkoholsterke drikker ikke 

anvendelse for Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og 

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

Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXVII nr. 9 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008) 

skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32018 R 1850: Kommisjonsforordning (EU) 2018/1850 av 21. november 2018 (EUT L 302 av 

28.11.2018, s. 1), 

– 32018 R 1871: Kommisjonsforordning (EU) 2018/1871 av 23. november 2018 (EUT L 306 av 

30.11.2018, s. 7).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/1850 og (EU) 2018/1871 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 14. desember 2019 forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

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

(2) EUT L 306 av 30.11.2018, s. 7. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/28 
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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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 301/2019 

av 13. desember 2019 

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

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk og om oppheving av direktiv 98/79/EF og kommisjonsbeslutning 2010/227/EU(1), rettet 

ved EUT L 117 av 3.5.2019, s. 11, i skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2017/746 opphever direktiv 98/79/EF(2) og kommisjonsbeslutning 2010/227/EU(3), 

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

datoene nevnt i forordning (EU) 2017/746 artikkel 112. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. Etter nr. 11 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745) skal nytt nr. 12 lyde: 

”12. 32017 R 0746: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 av 5. april 2017 om 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og om oppheving av direktiv 98/79/EF og kommi-

sjonsbeslutning 2010/227/EU (EUT L 117 av 5.5.2017, s. 176), rettet ved EUT L 117 av 

3.5.2019, s. 11.” 

2. Teksten i nr. 2 (europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF) og nr. 8 (kommisjonsbeslutning 

2010/227/EU) oppheves med virkning fra datoene nevnt i forordning (EU) 2017/746 artikkel 112. 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/746, rettet ved EUT L 117 av 3.5.2019, s. 11, på islandsk og norsk, som 

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, eller dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 288/2019 av  

13. desember 2019(4) trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

(1) EUT L 117 av 5.5.2017, s. 176. 

(2) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1. 

(3) EUT L 102 av 23.4.2010, s. 45. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

(4) EUT L 68 av 5.3.2020, s. 24, og EØS-tillegget nr. 14 av 5.3.2020, s. 28. 

2020/EØS/14/29 
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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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 302/2019 

av 13. desember 2019 

om endring av vedlegg V (Fri rørsle for arbeidstakarar) og protokoll 31 (om samarbeid  

på særlege område utanfor dei fire fridommane) til EØS-avtala 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

særleg artikkel 86 og 98, 

og ut frå desse synsmåtane: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit europeisk nettverk 

for arbeidsformidlingar (EURES), tilgang til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare 

integrasjon av arbeidsmarknadene, og om endring av forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) 

nr. 1296/2013(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

2) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/716 av 11. mai 2016 om oppheving av gjennom-

føringsavgjerd 2012/733/EU om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 492/2011 med omsyn til arbeidsformidling og vidareføring av EURES(2) skal takast inn i EØS-

avtala. 

3) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1255 av 11. juli 2017 om ein mal som gjer greie 

for dei nasjonale systema og framgangsmåtane for godkjenning av organisasjonar som EURES-

medlemmer og -partnarar(3) skal takast inn i EØS-avtala. 

4) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1256 av 11. juli 2017 om malar og fram-

gangsmåtar for utveksling av opplysningar på unionsplan om dei nasjonale arbeidsprogramma til 

EURES-nettverket(4) skal takast inn i EØS-avtala. 

5) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1257 av 11. juli 2017 om dei tekniske 

standardane og formata som er naudsynte for å innføre eit einsarta system som gjer det mogleg å 

kople ledige stillingar saman med jobbsøknader og CV-ar på EURES-portalen(5) skal takast inn i 

EØS-avtala. 

6) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/170 av 2. februar 2018 om einsarta detaljerte 

spesifikasjonar for datainnsamling og -analyse med sikte på overvaking og vurdering av 

verkemåten til EURES-nettverket(6) skal takast inn i EØS-avtala. 

7) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1020 av 18. juli 2018 om vedtaking og 

ajourføring av lista over ferdigheiter, kompetansar og yrke i den europeiske klassifiseringa til bruk 

ved automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma for EURES(7) skal takast inn i EØS-

avtala. 

8) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1021 av 18. juli 2018 om vedtaking av dei 

tekniske standardane og formata som er naudsynte for å gjennomføre automatisert matching 

gjennom den felles IT-plattforma, ved bruk av den europeiske klassifiseringa og samverknaden 

mellom nasjonale system og den europeiske klassifiseringa(8) skal takast inn i EØS-avtala.  

  

(1) TEU L 107 av 22.4.2016, s. 1. 

(2) TEU L 125 av 13.5.2016, s. 24.  

(3) TEU L 179 av 12.7.2017, s. 18. 

(4) TEU L 179 av 12.7.2017, s. 24. 

(5) TEU L 179 av 12.7.2017, s. 32. 

(6) TEU L 31 av 3.2.2018, s. 104. 

(7) TEU L 183 av 19.7.2018, s. 17.  

(8) TEU L 183 av 19.7.2018, s. 20. 

2020/EØS/14/30 
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9) Gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/716 opphevar Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 

2012/733/EU(9), som er teken inn i EØS-avtala og difor skal opphevast i EØS-avtala. 

10) Vedlegg V og protokoll 31 til EØS-avtala bør difor endrast – 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 2 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011) vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

– 32016 R 0589: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 (EUT  

L 107 av 22.4.2016, s. 1).” 

2. Etter nr. 8 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/54/EU) skal nye nr. 9–9f lyde: 

”9. 32016 R 0589: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit 

europeisk nettverk for arbeidsformidlingar (EURES), tilgang til mobilitetstenester for 

arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, og om endring av forordning 

(EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 av 22.4.2016, s. 1). 

For føremåla med denne avtala skal føresegnene i forordninga lesast med følgjande 

tilpassingar: 

a) Orda ’artikkel 45 i TVEU’ vert bytte ut med orda ’artikkel 28 i EØS-avtala’. 

b) Ordet ’unionsborgarane’ vert bytt ut med orda ’borgarar frå EU-medlemsstatane og 

EFTA-statane’. 

c) I artikkel 6: 

i) tilvisingar til artikkel 3 i traktaten om Den europeiske unionen og til artikkel 145 i 

traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen skal ikkje gjelde. 

ii) i bokstav d) vert orda ’i samsvar med unionsretten’ bytte ut med orda ’i samsvar med 

gjeldande regelverk i medhald av EØS-avtala’. 

d) I artikkel 9 nr. 4 bokstav c) vert orda ’EU-reglar og -ordningar’ bytte ut med orda 

’gjeldande reglar og ordningar i medhald av EØS-avtala’. 

e) I artikkel 34 vert ordet ’unionsretten’ bytt ut med orda ’gjeldande regelverk i medhald av 

EØS-avtala’. 

9a. 32017 D 1255: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1255 av 11. juli 2017 om 

ein mal som gjer greie for dei nasjonale systema og framgangsmåtane for godkjenning av 

organisasjonar som EURES-medlemmer og -partnarar (EUT L 179 av 12.7.2017, s. 18). 

9b. 32017 D 1256: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1256 av 11. juli 2017 om 

malar og framgangsmåtar for utveksling av opplysningar på unionsplan om dei nasjonale 

arbeidsprogramma til EURES-nettverket (EUT L 179 av 12.7.2017, s. 24). 

9c. 32017 D 1257: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1257 av 11. juli 2017 om 

dei tekniske standardane og formata som er naudsynte for å innføre eit einsarta system som 

gjer det mogleg å kople ledige stillingar saman med jobbsøknader og CV-ar på EURES-

portalen (EUT L 179 av 12.7.2017, s. 32).  

  

(9) TEU L 328 av 28.11.2012, s. 21. 
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9d. 32018 D 0170: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/170 av 2. februar 2018 om 

einsarta detaljerte spesifikasjonar for datainnsamling og -analyse med sikte på overvaking og 

vurdering av verkemåten til EURES-nettverket (EUT L 31 av 3.2.2018, s. 104). 

9e. 32018 D 1020: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1020 av 18. juli 2018 om 

vedtaking og ajourføring av lista over ferdigheiter, kompetansar og yrke i den europeiske 

klassifiseringa til bruk ved automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma for 

EURES (EUT L 183 av 19.7.2018, s. 17). 

9f. 32018 D 1021: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1021 av 18. juli 2018 om 

vedtaking av dei tekniske standardane og formata som er naudsynte for å gjennomføre auto-

matisert matching gjennom den felles IT-plattforma, ved bruk av den europeiske klassifiseringa 

og samverknaden mellom nasjonale system og den europeiske klassifiseringa (EUT L 183 av 

19.7.2018, s. 20).” 

3.  Teksta i nr. 2a (Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2012/733/EU) utgår. 

Artikkel 2 

I EØS-avtala protokoll 31 artikkel 15 nr. 8 tredje strekpunktet første leddet (europaparlamentets- og 

rådsforordning (EU) nr. 1296/2013) vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

– 32016 R 0589: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 (EUT  

L 107 av 22.4.2016, s. 1).” 

Artikkel 3 

Teksta til forordning (EU) 2016/589 og gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1255, (EU) 2017/1256, (EU) 

2017/1257, (EU) 2018/170, (EU) 2018/1020 og (EU) 2018/1021 på islandsk og norsk, som vil verte 

kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske unionen, skal verte gyldig. 

Artikkel 4 

Denne avgjerda tek til å gjelde 14. desember 2019, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 

i EØS-avtala er sende inn(). 

Artikkel 5 

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

unionen. 

Utferda i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Forfatningsrettslege krav oppgjevne. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 303/2019 

av 13. desember 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) 

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 kommisjonsbeslutning (EU) 2016/790 av 13. januar 2016 om endring av vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser 

for utdanninger(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2113 av 11. september 2017 om endring av vedlegg V 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og 

betegnelser for utdanninger(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EFTA-statene har underrettet EFTAs overvåkingsorgan om oppdateringer i lover og forskrifter 

med hensyn til utstedelse av kvalifikasjonsbeviser på de områder som omfattes av direktiv 

2005/35/EF kapittel III (lege, lege med spesialistutdanning, sykepleier med ansvar for alminnelig 

sykepleie, tannlege, farmasøyt og arkitekt). I samsvar med artikkel 21 nr. 7 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/36/EF(3), innlemmet i EØS-avtalens vedlegg VII, har EFTAs overvåkingsorgan 

19. juni 2014(4), 13. mai 2015(5), 11. mai 2017(6) og 14. mars 2019(7) offentliggjort meldinger om 

slike underrettede endringer. Av hensyn til klarhet og rettsikkerhet bør disse oppdateringene 

gjenspeiles i de relevante tilpasninger til direktiv 2005/36/EF i EØS-avtalens vedlegg VII. 

4) Listen med betegnelser for spesialistutdanninger i medisin i direktiv 2006/36/EF vedlegg V 

nr. 5.1.3 viser til medisinsk grunnutdanning i kjevekirurgi og spesialistutdanning i biologisk 

hematologi, stomatologi og dermatologi. Denne listen bør derfor tilpasses for å gjenspeile 

betegnelsene på de relevante utdanningene i EFTA-statene. 

5) EØS-avtalens vedlegg VII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg VII nr. 1 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF) gjøres følgende 

endringer:  

1. Nye strekpunkter skal lyde: 

”– 32016 D 0790: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/790 av 13. januar 2016 (EUT  

L 134 av 24.5.2016, s. 135), 

– 32017 D 2113: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2113 av 11. september 2017 (EUT 

L 317 av 1.12.2017, s. 119).”  

  

(1) EUT L 134 av 24.5.2016, s. 135. 

(2) EUT L 317 av 1.12.2017, s. 119. 

(3) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 

(4) EUT C 187 av 19.6.2014, s. 3, og EØS-tillegget nr. 37 av 19.6.2014, s. 1. 

(5) EUT C 158 av 13.5.2015, s. 6, og EØS-tillegget nr. 27 av 13.5.2015, s. 1. 

(6) EUT C 146 av 11.5.2017, s. 8, og EØS-tillegget nr. 28 av 11.5.2017, s. 1. 

(7) EUT C 97 av 14.3.2019, s. 3, og EØS-tillegget nr. 21 av 14.3.2019, s. 1. 

2020/EØS/14/31 
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2. I tabellen i punkt E) bokstav a) i) skal raden som starter med ordet ’Norge’ lyde: 

”Norge Vitnemål for fullført grad candidate/ 

candidatus medicinae, kortform 

cand.med. 

Universitet Ikke relevant 1. januar 1994” 

3. I tabellen i punkt E) bokstav a) ii) skal raden som starter med ordet ’Norge’ lyde: 

”Norge Spesialistgodkjenning Helsedirektoratet 1. januar 1994” 

4. I punkt E) bokstav a) iii): 

a) I tabellen som gjelder ’Klinisk kjemi’ skal raden som starter med ordet ’Norge’ lyde: 

”Norge Medisinsk biokjemi” 

b) Nye tabeller skal lyde: 

”Stat 

Maxillofacial kirurgi (medisinsk 

grunnutdanning) 

Utdanningens korteste varighet: 

fem år 

Biologisk hematologi 

Utdanningens korteste varighet: 

fire år 

Tittel Tittel 

Ísland   

Liechtenstein   

Norge Maxillofacial kirurgi  

Stat 

Stomatologi 

Utdanningens korteste varighet: 

tre år 

Dermatologi 

Utdanningens korteste varighet: 

fire år 

Tittel Tittel 

Ísland  Húðlækningar 

Liechtenstein   

Norge  ” 

c) I tabellen som gjelder ’Kjevekirurgi og munnhulesykdommer (grunnutdanning – lege og tannlege’ 

skal raden som starter med ordet ’Norge’ lyde: 

”Norge ” 

5. I tabellen i punkt E) bokstav b) i) skal raden som starter med ordet ’Norge’ lyde: 

”Norge Vitnemål for fullført grad 

bachelor i sykepleie 

Universitet og Høgskole Sykepleier 1. januar 1994” 

6. I tabellen i punkt E) bokstav c) i) skal raden som starter med ordet ’Norge’ lyde: 

”Norge Vitnemål for fullført grad 

master i odontologi 

Universitet  Tannlege 1. januar 1994” 

7. I tabellen i punkt E) bokstav f) i) skal raden som starter med ordet ’Norge’ lyde: 

”Norge Vitnemål for fullført grad master i 

farmasi 

Universitet  1. januar 1994” 

  



5.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/57 

 5
.3

.2
0
2

0
 

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. 1

4
/5

7
 

8. I tabellen i punkt E) bokstav g) i) skal raden som starter med ordet ’Liechtenstein’ lyde: 

”Liechten-

stein 

 Dipl.-Arch. FH 

Für Architekturstudien-kurse, die 

im akademischen Jahr 1999/2000 

aufgenommen wurden, einschlies-

slich für Studenten, die das Studien-

programm Model B bis zum 

akademischen Jahr 2000/2001 

belegten, vorausgesetzt dass sie sich 

im akademischen Jahr 2001/2002 

einer zusätzlichen und kompen-

satorischen Ausbildung unterzogen. 

Universität 

Liechtenstein 

 1999/2000 

 Master of Science in Architecture 

(MScArch) 

Universität 

Liechtenstein 

 2002/2003” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert beslutning (EU) 2016/790 og (EU) 2017/2113 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 304/2019 

av 13. desember 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) 2017/2358 av 21. september 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til produkttilsyns- og produkt-

styringskrav for forsikringsforetak og forsikringsdistributører(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 av 21. september 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til opplysningskrav og regler for god 

forretningsskikk i forbindelse med distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/541 av 20. desember 2017 om endring av delegert 

forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 med hensyn til deres anvendelsesdato(3) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1469 av 11. august 2017 om fastsettelse av et 

standardisert presentasjonsformat for informasjonsdokumentet for forsikringsprodukter(4) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

5) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 13e (europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97), skal nye 

nr. 13ea–13ec lyde: 

”13ea. 32017 R 1469: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1469 av 11. august 2017 om 

fastsettelse av et standardisert presentasjonsformat for informasjonsdokumentet for forsikrings-

produkter (EUT L 209 av 12.8.2017, s. 19). 

13eb.  32017 R 2358: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 av 21. september 2017 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til produkttilsyns- og 

produktstyringskrav for forsikringsforetak og forsikringsdistributører (EUT L 341 av 20.12.2017, 

s. 1), endret ved: 

– 32018 R 0541: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/541 av 20. desember 2017 

(EUT L 90 av 6.4.2018, s. 59). 

13ec.  32017 R 2359: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 av 21. september 2017 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til opplysningskrav og 

regler for god forretningsskikk i forbindelse med distribusjon av forsikringsbaserte investerings-

produkter (EUT L 341 av 20.12.2017, s. 8), endret ved:  

  

(1) EUT L 341 av 20.12.2017, s. 1. 

(2) EUT L 341 av 20.12.2017, s. 8. 

(3) EUT L 90 av 6.4.2018, s. 59. 

(4) EUT L 209 av 12.8.2017, s. 19. 

2020/EØS/14/32 
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– 32018 R 0541: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/541 av 20. desember 2017 

(EUT L 90 av 6.4.2018, s. 59).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2017/2358, (EU) 2017/2359, (EU) 2018/541 og gjennomførings-

forordning (EU) 2017/1469 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 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018(5) 

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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(5) Ennå ikke offentliggjort. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 305/2019 

av 13. desember 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 rådsdirektiv (EU) 2017/2399 av 12. desember 2017 om endring av direktiv 

2014/59/EU med hensyn til prioritering av usikrede gjeldsinstrumenter ved insolvens(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. 19b (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 L 2399: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399 av 12. desember 2017 (EUT  

L 345 av 27.12.2017, s. 96).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2017/2399 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 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018(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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 345 av 27.12.2017, s. 96. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

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

2020/EØS/14/33 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 306/2019 

av 13. desember 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) 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, indikatorer på markedsmanipulasjon, tersklene for 

offentliggjøring, 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. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/908 av 26. februar 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 ved fastsettelse av tekniske regulerings-

standarder for kriteriene for, framgangsmåten for og kravene til fastsettelse av en akseptert 

markedspraksis samt kravene for å opprettholde, avvikle eller endre vilkårene for aksept av slik 

praksis(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/909 av 1. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for innholdet i 

meldinger som skal gis til vedkommende myndigheter, og for utarbeiding, offentliggjøring og 

vedlikehold av listen over meldinger(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/957 av 9. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for hensikts-

messige ordninger, systemer og rutiner samt meldingsmaler som skal brukes for å forebygge, 

avdekke og rapportere markedsmisbruk eller mistenkelige ordrer eller transaksjoner(4) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/958 av 9. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for de tekniske 

ordningene for objektiv presentasjon av investeringsanbefalinger eller annen informasjon med 

anbefaling eller forslag til en investeringsstrategi, og for offentliggjøring av særlige interesser eller 

interessekonflikter(5), rettet ved EUT L 110 av 27.4.2017, s. 9, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/960 av 17. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for hensikts-

messige ordninger, systemer og rutiner for markedsdeltakere som formidler informasjon ved 

gjennomføring av markedssonderinger(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1052 av 8. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for de vilkårene 

som gjelder for tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringstiltak(7) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 88 av 5.4.2016, s. 1. 

(2) EUT L 153 av 10.6.2016, s. 3. 

(3) EUT L 153 av 10.6.2016, s. 13. 

(4) EUT L 160 av 17.6.2016, s. 1. 

(5) EUT L 160 av 17.6.2016, s. 15. 

(6) EUT L 160 av 17.6.2016, s. 29. 

(7) EUT L 173 av 30.6.2016, s. 34. 

2020/EØS/14/34 
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8) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/461 av 30. januar 2019 om endring av delegert 

forordning (EU) 2016/522 med hensyn til unntak for Bank of England og Her Majesty’s Treasury 

fra virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(8), rettet ved EUT L 103 

av 12.4.2019, s. 61, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/347 av 10. mars 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til det nøyaktige formatet på innsidelister og for 

oppdatering av innsidelister i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 596/2014(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/378 av 11. mars 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av tidspunkt, format og mal for innsending av 

meldinger til vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 596/2014(10) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/523 av 10. mars 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av format og mal for melding og offentlig-

gjøring av transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(11) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/959 av 17. mai 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for markedssonderinger med hensyn til systemer og maler for 

melding som skal brukes av markedsdeltakere som formidler informasjon, og format for 

dokumentasjonen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(12) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 av 29. juni 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til tekniske metoder for hensiktsmessig 

offentliggjøring av innsideinformasjon og for å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014(13) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

14) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1158 av 29. juni 2017 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer som skal brukes 

ved utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og Den europeiske verdipapir- 

og markedstilsynsmyndighet som omhandlet i artikkel 33 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 596/2014(14) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 av 26. februar 2018 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer som skal brukes 

ved utveksling av opplysninger og bistand mellom vedkommende myndigheter i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk(15) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

16) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2015/2392 av 17. desember 2015 om europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til rapportering til vedkommende myndigheter av 

faktiske eller mulige overtredelser av nevnte forordning(16) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

17) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –  

  

(8) EUT L 80 av 22.3.2019, s. 10. 

(9) EUT L 65 av 11.3.2016, s. 49. 

(10) EUT L 72 av 17.3.2016, s. 1. 

(11) EUT L 88 av 5.4.2016, s. 19. 

(12) EUT L 160 av 17.6.2016, s. 23. 

(13) EUT L 173 av 30.6.2016, s. 47. 

(14) EUT L 167 av 30.6.2017, s. 22. 

(15) EUT L 55 av 27.2.2018, s. 34. 

(16) EUT L 332 av 18.12.2015, s. 126. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 29ac (opphevet), skal nye nr. 29ad–29ar lyde: 

”29ad. 32015 L 2392: Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2015/2392 av 17. desember 2015 om 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til rapportering til ved-

kommende myndigheter av faktiske eller mulige overtredelser av nevnte forordning (EUT L 332 

av 18.12.2015, s. 126). 

29ae. 32016 R 0347: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/347 av 10. mars 2016 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til det nøyaktige formatet på 

innsidelister og for oppdatering av innsidelister i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 65 av 11.3.2016, s. 49). 

29af. 32016 R 0378: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/378 av 11. mars 2016 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av tidspunkt, format og mal for 

innsending av meldinger til vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 72 av 17.3.2016, s. 1). 

29ag. 32016 R 0522: 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, indikatorer på markedsmanipulasjon, 

tersklene for offentliggjøring, vedkommende myndighet for meldinger om utsettelse, tillatelse til 

handel i lukkede perioder og typer meldepliktige transaksjoner utført av personer med ledelses-

ansvar (EUT L 88 av 5.4.2016, s. 1), endret ved: 

– 32019 R 0461: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/461 av 30. januar 2019 (EUT  

L 80 av 22.3.2019, s. 10), rettet ved EUT L 103 av 12.4.2019, s. 61. 

29ah. 32016 R 0523: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/523 av 10. mars 2016 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse av format og mal for melding og 

offentliggjøring av transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 88 av 5.4.2016, s. 19). 

29ai. 32016 R 0908: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/908 av 26. februar 2016 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 ved fastsettelse av tekniske regule-

ringsstandarder for kriteriene for, framgangsmåten for og kravene til fastsettelse av en akseptert 

markedspraksis samt kravene for å opprettholde, avvikle eller endre vilkårene for aksept av slik 

praksis (EUT L 153 av 10.6.2016, s. 3). 

29aj. 32016 R 0909: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/909 av 1. mars 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for innholdet i meldinger som skal gis til vedkommende myndigheter, og for 

utarbeiding, offentliggjøring og vedlikehold av listen over meldinger (EUT L 153 av 10.6.2016, 

s. 13). 

29ak. 32016 R 0957: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/957 av 9. mars 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for hensiktsmessige ordninger, systemer og rutiner samt meldingsmaler som skal 

brukes for å forebygge, avdekke og rapportere markedsmisbruk eller mistenkelige ordrer eller 

transaksjoner (EUT L 160 av 17.6.2016, s. 1). 

29al. 32016 R 0958: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/958 av 9. mars 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for de tekniske ordningene for objektiv presentasjon av investeringsanbefalinger eller 

annen informasjon med anbefaling eller forslag til en investeringsstrategi, og for offentliggjøring 

av særlige interesser eller interessekonflikter (EUT L 160 av 17.6.2016, s. 15), rettet ved EUT 

L 110 av 27.4.2017, s. 9.  
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29am. 32016 R 0959: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/959 av 17. mai 2016 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for markedssonderinger med hensyn til 

systemer og maler for melding som skal brukes av markedsdeltakere som formidler informasjon, 

og format for dokumentasjonen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 596/2014 (EUT L 160 av 17.6.2016, s. 23). 

29an. 32016 R 0960: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/960 av 17. mai 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for hensiktsmessige ordninger, systemer og rutiner for markedsdeltakere som formidler 

informasjon ved gjennomføring av markedssonderinger (EUT L 160 av 17.6.2016, s. 29). 

29ao. 32016 R 1052: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1052 av 8. mars 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for de vilkårene som gjelder for tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringstiltak (EUT 

L 173 av 30.6.2016, s. 34). 

29ap. 32016 R 1055: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 av 29. juni 2016 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til tekniske metoder for hensikts-

messig offentliggjøring av innsideinformasjon og for å utsette offentliggjøring av innside-

informasjon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 173 

av 30.6.2016, s. 47) 

29aq. 32017 R 1158: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1158 av 29. juni 2017 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer 

som skal brukes ved utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter og Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet som omhandlet i artikkel 33 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 167 av 30.6.2017, s. 22). 

29ar. 32018 R 0292: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 av 26. februar 2018 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer 

som skal brukes ved utveksling av opplysninger og bistand mellom vedkommende myndigheter i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk (EUT 

L 55 av 27.2.2018, s. 34).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2016/522, (EU) 2016/908, (EU) 2016/909, (EU) 2016/957, (EU) 

2016/958, rettet ved EUT L 110 av 27.4.2017, s. 9, (EU) 2016/960, (EU) 2016/1052, (EU) 2019/461, 

rettet ved EUT L 103 av 12.4.2019, s. 61, gjennomføringsforordning (EU) 2016/347, (EU) 2016/378, 

(EU) 2016/523, (EU) 2016/959, (EU) 2016/1055, (EU) 2017/1158 og (EU) 2018/292 og gjennomførings-

direktiv (EU) 2015/2392 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 259/2019 av 25. oktober 2019(17) 

trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(17) Ennå ikke kunngjort. 
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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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 307/2019 

av 13. desember 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) 2018/1619 av 12. juli 2018 om endring av delegert for-

ordning (EU) 2016/438 med hensyn til depotmottakeres forvaringsoppgaver(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. 30g (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/438) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 1619: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1619 av 12. juli 2018 (EUT L 271 av 

30.10.2018, s. 6).”  

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/1619 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 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 63/2018 av 23. mars 2018(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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 271 av 30.10.2018, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 26 av 30.1.2020, s. 58, og EØS-tillegget nr. 6 av 30.1.2020, s. 49. 

2020/EØS/14/35 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 308/2019 

av 13. desember 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) 2018/1618 av 12. juli 2018 om endring av delegert for-

ordning (EU) nr. 231/2013 med hensyn til depotmottakeres forvaringsoppgaver(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. 31bba (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 1618: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1618 av 12. juli 2018 (EUT L 271 av 

30.10.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2016/1618 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 271 av 30.10.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/36 



Nr. 14/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.3.2020 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 309/2019 

av 13. desember 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) 2018/1229 av 25. mai 2018 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for oppgjørs-

disiplin(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. 31bfg (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030), 

skal nytt nr. 31bfh lyde: 

”31bfh. 32018 R 1229: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 av 25. mai 2018 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for oppgjørsdisiplin (EUT L 230 av 13.9.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/1229 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 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 230 av 13.9.2018, s. 1. 

() 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. 

2020/EØS/14/37 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 310/2019 

av 13. desember 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) 2019/1276 av 29. juli 2019 om oppheving av 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU om anerkjennelse av Australias rettslige 

og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1277 av 29. juli 2019 om oppheving av 

gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU om anerkjennelse av Canadas rettslige og tilsynsmessige 

rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

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

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1278 av 29. juli 2019 om oppheving av 

gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU om anerkjennelse av Singapores rettslige og tilsyns-

messige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1279 av 29. juli 2019 om anerkjennelse  

av De forente staters rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(4) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1280 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av 

Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1281 av 29. juli 2019 om oppheving av 

gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU om anerkjennelse av Brasils rettslige og tilsynsmessige 

rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

om kredittvurderingsbyråer(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1282 av 29. juli 2019 om oppheving av 

gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU om anerkjennelse av Argentinas rettslige og tilsyns-

messige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(7) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1283 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av 

Japans rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(8) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 17. 

(2) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 20. 

(3) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 23. 

(4) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 26. 

(5) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 30. 

(6) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 34. 

(7) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 37. 

(8) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 40. 

2020/EØS/14/38 
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9) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1284 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av 

Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(9) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

10) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1276 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2012/627/EU(10), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

11) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1277 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2012/630/EU(11), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

12) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1278 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/248/EU(12), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

13) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1279 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2012/628/EU(13), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

14) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1280 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/247/EU(14), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

15) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1281 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/245/EU(15), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

16) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1282 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/246/EU(16), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

17) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1283 opphever kommisjonsbeslutning 2010/578/EU(17), 

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

18) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1284 opphever Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/249/EU(18), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

19) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

1. Teksten i nr. 31eba (kommisjonsbeslutning 2010/578/EU) skal lyde:  

”32019 D 1283: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1283 av 29. juli 2019 om 

anerkjennelse av Japans rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 201 av 

30.7.2019, s. 40).”  

  

(9) EUT L 201 av 30.7.2019, s. 43. 

(10) EUT L 274 av 9.10.2012, s. 30. 

(11) EUT L 278 av 12.10.2012, s. 17. 

(12) EUT L 132 av 3.5.2014, s. 73. 

(13) EUT L 274 av 9.10.2012, s. 32. 

(14) EUT L 132 av 3.5.2014, s. 71. 

(15) EUT L 132 av 3.5.2014, s. 65. 

(16) EUT L 132 av 3.5.2014, s. 68. 

(17) EUT L 254 av 29.9.2010, s. 46. 

(18) EUT L 132 av 3.5.2014, s. 76. 
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2. Teksten i nr. 31ebc (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/628/EU) skal lyde: 

”32019 D 1279: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1279 av 29. juli 2019 om 

anerkjennelse av De forente staters rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 201 av 

30.7.2019, s. 26).” 

3. Teksten i nr. 31ebg (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/247/EU) skal lyde: 

”32019 D 1280: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1280 av 29. juli 2019 om 

anerkjennelse av Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 201 av 

30.7.2019, s. 30).” 

4. Teksten i nr. 31ebi (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/249/EU) skal lyde: 

”32019 D 1284: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1284 av 29. juli 2019 om 

anerkjennelse av Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer (EUT L 201 av 

30.7.2019, s. 43).” 

5. Teksten i nr. 31ebb (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU), 31ebd (Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU), 31ebe (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/245/EU), 31ebf (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU) og 31ebh (Kommi-

sjonens gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU) oppheves.  

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1276, (EU) 2019/1277, (EU) 2019/1278, (EU) 

2019/1279, (EU) 2019/1280, (EU) 2019/1281, (EU) 2019/1282, (EU) 2019/1283 og (EU) 2019/1284 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 311/2019 

av 13. desember 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester) og vedlegg XIX (Forbrukervern) 

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) 2018/302 av 28. februar 2018 om tiltak mot uberettiget 

geoblokkering og andre former for forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders nasjonalitet, 

bosted eller etableringssted i det indre marked, og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og 

(EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF(1), rettet ved EUT L 66 av 8.3.2018, s. 1, skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg X og XIX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg X, etter nr. 3a (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/89/EU), skal nytt 

nr. 4 lyde: 

”4. 32018 R 0302: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/302 av 28. februar 2018 om tiltak 

mot uberettiget geoblokkering og andre former for forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders 

nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre marked, og om endring av forordning (EF) 

nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 60I av 2.3.2018, s. 1), rettet 

ved EUT L 66 av 8.3.2018, s. 1. 

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

a) Med hensyn til EFTA-statene får artikkel 1 nr. 6 ikke anvendelse. 

b) I artikkel 2 nr. 17 skal ordene ’artikkel 57 i TEUV’ forstås som ’artikkel 37 i EØS-avtalen’. 

c) I artikkel 3 nr. 3 og artikkel 4 nr. 5 skal ordene ’unionsretten’ forstås som ’EØS-avtalen’. 

d) I artikkel 4 nr. 4, med hensyn til EFTA-statene, skal ordene ’bestemmelsene i avdeling XII 

kapittel 1 i direktiv 2006/112/EF’ forstås som ’særlige nasjonale regler for små bedrifter’. 

e) I artikkel 6 nr. 1 og artikkel 11 nr. 2 skal ordene ’artikkel 101 i TEUV’ forstås som ’artikkel 

53 i EØS-avtalen’. 

f) I artikkel 11 nr. 2, med hensyn til EFTA-statene:  

i) skal ordene ’2. mars 2018’ forstås som ’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens 

beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019’,  

ii) skal ordene ’23. mars 2020’ forstås som ’to år etter ikrafttredelsesdatoen for EØS-

komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019’.”  

  

(1) EUT L 60I av 2.3.2018, s. 1. 

2020/EØS/14/39 
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Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg XIX nr. 7d (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF) og 7f 

(europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0302: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/302 av 28. februar 2018 (EUT  

L 60I av 2.3.2018, s. 1), rettet ved EUT L 66 av 8.3.2018, s. 1.” 

Artikkel 3 

I EØS-avtalens vedlegg XIX nr. 7f (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394) tilføyes 

følgende med virkning fra 17. januar 2020: 

”, endret ved: 

– 32018 R 0302: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/302 av 28. februar 2018 (EUT  

L 60I av 2.3.2018, s. 1), rettet ved EUT L 66 av 8.3.2018, s. 1.” 

Artikkel 4 

Teksten til forordning (EU) 2018/302, rettet ved EUT L 66 av 8.3.2018, s. 1, på islandsk og norsk, som 

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

Artikkel 5 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 6 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 312/2019 

av 13. desember 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) 2019/1345 av 2. august 2019 om endring av vedtak 

2006/771/EF for å ajourføre harmoniserte tekniske vilkår for bruk av radiospektrum til kort-

distanseutstyr(1) skal innlemmes i avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5cz (kommisjonsvedtak 2006/771/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 D 1345: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1345 av 2. august 2019 

(EUT L 212 av 13.8.2019, s. 53).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1345 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 212 av 13.8.2019, s. 53. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/40 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 313/2019 

av 13. desember 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) 2019/1213 av 12. juli 2019 om fastsettelse av 

nærmere bestemmelser for å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av samvirkingsevne og 

kompatibilitet for ombordmontert veieutstyr i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII, etter nr. 15a (rådsdirektiv 96/53/EF), skal nytt nr. 15b lyde: 

”15b. 32019 R 1213: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1213 av 12. juli 2019 om 

fastsettelse av nærmere bestemmelser for å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av samvir-

kingsevne og kompatibilitet for ombordmontert veieutstyr i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF 

(EUT L 192 av 18.7.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1213 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 192 av 18.7.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/41 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 314/2019 

av 13. desember 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1668 av 26. juni 2019 om endring av europaparlaments- 

og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands 

vannveier(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. 47b (europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629) tilføyes 

følgende: 

”– 32019 R 1668: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1668 av 26. juni 2019 (EUT L 256 av 

7.10.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/1668 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 256 av 7.10.2019, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/42 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 315/2019 

av 13. desember 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) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1119 av 31. juli 2018 om endring av forordning (EU) 

nr. 1178/2011 med hensyn til erklærte utdanningsorganisasjoner(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. 66ne (kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32018 R 1119: Kommisjonsforordning (EU) 2018/1119 av 31. juli 2018 (EUT L 204 av 

13.8.2018, s. 13).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/1119 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 204 av 13.8.2018, s. 13. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/43 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 316/2019 

av 13. desember 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) 2019/903 av 29. mai 2019 om fastsettelse av felles 

ytelsesmål for Unionens lufttrafikkstyringsnett for tredje referanseperiode som begynner  

1. januar 2020 og slutter 31. desember 2024(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII, etter nr. 66xh (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1048), 

skal nytt nr. 66xi lyde: 

”66xi.  32019 D 0903: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/903 av 29. mai 2019 om 

fastsettelse av felles ytelsesmål for Unionens lufttrafikkstyringsnett for tredje referanseperiode 

som begynner 1. januar 2020 og slutter 31. desember 2024 (EUT L 144 av 3.6.2019, s. 49).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/903 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 144 av 3.6.2019, s. 49. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/44 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 317/2019 

av 13. desember 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) 2019/123 av 24. januar 2019 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og om 

oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011, 

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

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

1. I EØS-avtalens vedlegg XIII, etter nr. 66xi (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/903), skal nytt nr. 66xj lyde: 

”66xj. 32019 R 0123: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 av 24. januar 2019 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for lufttrafikk-

styring (ATM) og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 28 av 

31.1.2019, s. 1). 

Gjennomføringsforordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med 

følgende tilpasning: 

a) Uavhengig av bestemmelsene i avtalens protokoll 1 skal ordet ”medlemsstat(er)” forstås å 

omfatte, i tillegg til ordets betydning i gjennomføringsforordningen, EFTA-statene.  

b) Med hensyn til EFTA-statene, skal ordet ’nettverksforvalter’ vise til nettverksforvalteren 

som er utpekt av EFTA-statenes faste komité. 

c) Med hensyn til EFTA-statene skal ordene ’organ for ytelsesvurdering’ vise til organet for 

ytelsesvurdering utnevnt av EFTA-statenes faste komité. 

d) I artikkel 4 nr. 1, med hensyn til EFTA-statene, skal ordene ’kommisjonsbeslutning 

truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 549/2004’ forstås som 

’beslutning fra EFTA-statenes faste komité’. 

e) I artikkel 5, med hensyn til EFTA-statene, skal ordet ’Kommisjonen’ forstås som ’EFTA-

statenes faste komité’. 

f) I artikkel 6, med hensyn til EFTA-statene, skal ordet ’Kommisjonen’ forstås som ’EFTA-

statenes faste komité’.  

  

(1) EUT L 28 av 31.1.2019, s. 1. 

2020/EØS/14/45 
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g) I artikkel 7 nr. 3 bokstav k) skal ordene ’, EFTA-statenes faste komité, EFTAs over-

våkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’. 

h) I artikkel 7 nr. 4 skal ordene ’, EFTA-statenes faste komité og EFTAs overvåkingsorgan’ 

tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’. 

i) I artikkel 18 nr. 4 bokstav b) skal ordene ’og en representant for EFTAs over-

våkingsorgan’ tilføyes etter ordet ’Kommisjonen’. 

j) I artikkel 19 nr. 2 skal ny bokstav j lyde:  

’j) EFTA-staten som har formannskapet i EFTA-statenes faste komité.’ 

k) I artikkel 22 nr. 3 første punktum skal ordene ’, EFTA-statenes faste komité, EFTAs 

overvåkingsorgan’ tilføyes etter ordene ’for Kommisjonen’. 

l) I artikkel 23 første punktum, med hensyn til EFTA-statene, skal ordet ’Kommisjonen’ 

forstås som ’EFTAs overvåkingsorgan’.” 

2. Teksten i nr. 66wn (kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 318/2019 

av 13. desember 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) 2019/317 av 11. februar 2019 om fastsettelse av en 

ytelses- og avgiftsordning i Det felles europeiske luftrom og om oppheving av gjennomførings-

forordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert forordning (EU) 2019/317 opphever med virkning fra 1. januar 2020 Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013, som er innlemmet i EØS-

avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 1. januar 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. 66xj (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/123) skal nytt nr. 66xk lyde: 

”66xk.  32019 R 0317: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 av 11. februar 2019 

om fastsettelse av en ytelses- og avgiftsordning i Det felles europeiske luftrom og om 

oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 (EUT L 56 

av 25.2.2019, s. 1). 

Gjennomføringsforordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med 

følgende tilpasning: 

a) Uavhengig av bestemmelsene i protokoll 1 til EØS-avtalen skal ordet ’medlemsstat(er)’, i 

tillegg til den betydning den har i gjennomføringsforordningen, forstås å også omfatte 

EFTA-statene.  

b) Med hensyn til EFTA-statene skal ordet ’nettverksforvalter’ vise til nettverksforvalteren 

som er utpekt av EFTA-statenes faste komité. 

c) Med hensyn til EFTA-statene skal ordene ’organ for ytelsesvurdering’ vise til organet for 

ytelsesvurdering utnevnt av EFTA-statenes faste komité. 

d) I artikkel 14 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

’Dersom vurderingen angår ytelsesplaner og ytelsesmål som gjelder en eller flere EU-

medlemsstater og en eller flere EFTA-stater, skal vurderingen gjennomføres av EFTAs 

overvåkingsorgan når det gjelder EFTA-statene, og av Kommisjonen når det gjelder EU-

medlemsstatene. Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan skal i den forbindelse 

samarbeide med sikte på å vedta likelydende standpunkt gjennom hele framgangsmåten 

fastsatt i denne artikkel.’  

  

(1) EUT L 56 av 25.2.2019, s. 1. 

2020/EØS/14/46 
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e) I artikkel 15 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

’Dersom vurderingen og gjennomgangen angår ytelsesplaner og ytelsesmål som gjelder 

en eller flere EU-medlemsstater og en eller flere EFTA-stater, skal vurderingen gjennom-

føres av EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder EFTA-statene, og av Kommisjonen når 

det gjelder EU-medlemsstatene. Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan skal i den 

forbindelse samarbeide med sikte på å vedta likelydende standpunkt gjennom hele 

framgangsmåten fastsatt i denne artikkel.’ 

f) I artikkel 18 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

’Dersom den begrunnede anmodningen angår ytelsesmål som gjelder en eller flere EU-

medlemsstater og en eller flere EFTA-stater, skal vurderingen gjennomføres av EFTAs 

overvåkingsorgan når det gjelder EFTA-statene, og av Kommisjonen når det gjelder EU-

medlemsstatene. Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan skal i den forbindelse 

samarbeide med sikte på å vedta likelydende standpunkt gjennom hele framgangsmåten 

fastsatt i denne artikkel.’ 

g) I artikkel 19 nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

’Dersom utkastet til ytelsesplan for nettverket angår både nettverksforvalteren utnevnt av 

Kommisjonen og nettverksforvalteren utnevnt av EFTA-statenes faste komité, skal 

Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan samarbeide med sikte på å vedta likelydende 

standpunkt.’ 

h) I artikkel 19 nr. 1, 3 og 4, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet ’Kommisjonen’ 

forstås som ’EFTAs overvåkingsorgan’. 

2.  Teksten i nr. 66xf (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013) og 66wm (Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013) oppheves med virkning fra 1. januar 2020.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 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 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 317/2019 av 13. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 68 av 5.3.2020, s. 72, og EØS-tillegget nr. 14 av 5.3.2020, s. 79. 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 319/2019 

av 13. desember 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

særleg artikkel 98, 

og ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/1134 av 1. juli 2019 om endring av vedtak 2009/300/EF og avgjerd 

(EU) 2015/2099 med omsyn til det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket 

til visse produkt og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll, skal gjelde for(1) skal takast inn 

i EØS-avtala. 

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

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 2d (kommisjonsavgjerd (EU) 2015/2099) vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

– 32019 D 1134: Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/1134 av 1. juli 2019 (EUT L 179 av 3.7.2019, 

s. 25).” 

2. I nr. 2j (kommisjonsvedtak 2009/300/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 D 1134: Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/1134 av 1. juli 2019 (EUT L 179 av 3.7.2019, 

s. 25).” 

Artikkel 2 

Teksta til avgjerd (EU) 2019/1134 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 14. desember 2019, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 

i EØS-avtala er sende inn().  

  

(1) TEU L 179 av 3.7.2019, s. 25. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2020/EØS/14/47 
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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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 320/2019 

av 13. desember 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 gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 av 19. desember 2018 om 

overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 av 19. desember 2018 om 

verifisering av data og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 opphever med virkning fra  

1. januar 2021 kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012, som er innlemmet i EØS-avtalen, og 

som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 1. januar 2021.  

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 opphever kommisjonsforordning 

(EU) nr. 600/2012, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-

avtalen.  

5) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 21apg (kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 2066: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 av  

19. desember 2018 (EUT L 334 av 31.12.2018, s. 1).” 

2. Etter nr. 21api (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/389/EU) skal nye nr. 21apj–21apk 

lyde: 

”21apj. 32018 R 2066: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 av  

19. desember 2018 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og om endring av kommisjonsforordning 

(EU) nr. 601/2012 (EUT L 334 av 31.12.2018, s. 1). 

21apk. 32018 R 2067: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 av  

19. desember 2018 om verifisering av data og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 334 av 31.12.2018, s. 94).” 

3. Teksten i nr. 21apf (kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012) oppheves.  

4. Teksten i nr. 21apg (kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012) oppheves med virkning fra  

1. januar 2021.  

  

(1) EUT L 334 av 31.12.2018, s. 1. 

(2) EUT L 334 av 31.12.2018, s. 94. 

2020/EØS/14/48 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 og (EU) 2018/2067 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 



5.3.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/87 

 5
.3

.2
0
2

0
 

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. 1

4
/8

7
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 321/2019 

av 13. desember 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) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/412 av 11. mars 2015 om endring av direktiv 

2001/18/EF med hensyn til medlemsstatenes mulighet til å begrense eller forby dyrking av 

genmodifiserte organismer (GMO) på sitt territorium(1), rettet ved EUT L 82 av 26.3.2018, s. 17, 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer:  

1. I nr. 25d (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32015 L 0412: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/412 av 11. mars 2015 (EUT  

L 68 av 13.3.2015, s. 1), rettet ved EUT L 82 av 26.3.2018, s. 17.” 

2. I tilpasningsteksten til nr. 25d (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF) skal ny bokstav e) 

lyde: 

”e) I artikkel 26c nr. 1, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’I perioden 2. april 2015 til  

3. oktober 2015’ erstattes med ordene ’I seks måneder etter ikrafttredelsen av EØS-komiteens 

beslutning nr. 321/2019 av 13. desember 2019’, og ordene ’før 2. april 2015’ skal erstattes med 

ordene ’før ikrafttredelsen av EØS-komiteens beslutning nr. 321/2019 av 13. desember 2019’.” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2015/412, rettet ved EUT L 82 av 26.3.2018, s. 17, på islandsk og norsk, som vil 

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

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 68 av 13.3.2015, s. 1. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/49 
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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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 322/2019 

av 13. desember 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) Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/350 av 8. mars 2018 om endring av europaparlaments- og råds-

direktiv 2001/18/EF med hensyn til miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer(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. 25d (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32018 L 0350: Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/350 av 8. mars 2018 (EUT L 67 av 9.3.2018,  

s. 30).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2018/350 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 67 av 9.3.2018, s. 30. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/50 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 323/2019 

av 13. desember 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) 2018/1790 av 16. november 2018 om oppheving 

av vedtak 2002/623/EF om fastsettelse av rettledninger om miljørisikovurdering av genmodifiserte 

organismer(1) skal innlemmes i avtalen. 

2) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1790 opphever kommisjonsvedtak 2002/623/EF, som er 

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

3) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Teksten i EØS-avtalens vedlegg XX nr. 25e (kommisjonsvedtak 2002/623/EF) oppheves.  

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1790 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 293 av 20.11.2018, s. 32. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/51 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 324/2019 

av 13. desember 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/986 av 7. mars 2019 om endring av vedlegg I og II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp 

fra nye lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/987 av onsdag 29. mai 2019 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye 

lette nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 21ay (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0986: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/986 av 7. mars 2019 (EUT L 160 

av 18.6.2019, s. 3).” 

2. I nr. 21aya (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 0987: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/987 av 29. mai 2019 

(EUT L 160 av 18.6.2019, s. 8).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2019/986 og gjennomføringsforordning (EU) 2019/987 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 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 160 av 18.6.2019, s. 3. 

(2) EUT L 160 av 18.6.2019, s. 8. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/52 
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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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 325/2019 

av 13. desember 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) 2018/1876 av 29. november 2018 om godkjenning 

av teknologien i 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer til bruk i lette nyttekjøretøyer med 

konvensjonell forbrenningsmotor som innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette 

nyttekjøretøyer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX, etter nr. 21ayd (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/582), 

skal nytt nr. 21aye lyde: 

”21aye. 32018 D 1876: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1876 av 29. november 2018 

om godkjenning av teknologien i 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer til bruk i lette 

nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor som innovativ teknologi for å redusere CO2-

utslipp fra lette nyttekjøretøyer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 510/2011 (EUT L 306 av 30.11.2018, s. 53.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1876 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 306 av 30.11.2018, s. 53. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/53 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 326/2019 

av 13. desember 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/881 av 23. mai 2017 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger, med hensyn til 

kvalitetsrapportenes form og struktur og det tekniske formatet for overføring av data, og om 

endring av forordning (EU) nr. 1151/2010(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 18yc (kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2010) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 0881: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/881 av 23. mai 2017 

(EUT L 135 av 24.5.2017, s. 6).” 

2. Etter nr. 18ye (kommisjonsforordning (EU) 2017/712) skal nytt nr. 18yf lyde: 

”18yf. 32017 R 0881: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/881 av 23. mai 2017 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og 

boligtellinger, med hensyn til kvalitetsrapportenes form og struktur og det tekniske formatet 

for overføring av data, og om endring av forordning (EU) nr. 1151/2010 (EUT L 135 av 

24.5.2017, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/881 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 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 135 av 24.5.2017, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/54 
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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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 327/2019 

av 13. desember 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) 2018/1091 av 18. juli 2018 om integrert landbruks-

statistikk og om oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2018/1091 opphever forordning (EF) nr. 1166/2008, 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. 23 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1166/2008) lyde: 

”32018 R 1091: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 av 18. juli 2018 om integrert 

landbruksstatistikk og om oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) 

nr. 1337/2011 (EUT L 200 av 7.8.2018, s. 1). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasning: 

a) EFTA-statene skal ikke være forpliktet av regionale statistikkenheter slik det er 

fastsatt i denne forordning. 

b) EFTA-statene skal ikke være forpliktet til å samle inn og framlegge opplysninger 

om innlemming av tiltakene knyttet til ’Modulen om utvikling av landdistriktene’ 

i artikkel 7 bokstav b), ’Modulen om frukthager’ i artikkel 7 bokstav g) og 

’Modulen om vingårder’ i artikkel 7 bokstav h) som angitt i vedlegg IV til 

forordningen, også inkludert enhver ad-hoc opplysning som utfyller de tre nevnte 

modulene på grunnlag av artikkel 9. 

c) Denne forordning får ikke anvendelse for Liechtenstein.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/1091 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 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 200 av 7.8.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/55 
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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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 328/2019 

av 13. desember 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/237 av 8. februar 2019 om endring av forordning (EF) 

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

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

standard (IAS) nr. 28(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

lyde: 

”– 32019 R 0237: Kommisjonsforordning (EU) 2019/237 av 8. februar 2019 (EUT L 39 av 

11.2.2019, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/237 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

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

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 329/2019 

av 13. desember 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2019/402 av 13. mars 2019 om endring av forordning (EF) 

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

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

standard (IAS) nr. 19(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

lyde: 

”– 32019 R 0402: Kommisjonsforordning (EU) 2019/402 av 13. mars 2019 (EUT L 72 av 14.3.2019, 

s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2019/402 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 14. desember 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, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

(1) EUT L 72 av 14.3.2019, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/14/57 
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