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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 1/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1136 av 10. august 2018 om risikoredu-

serende tiltak og styrkede biosikkerhetstiltak og systemer for tidlig påvisning knyttet til de 

risikoene viltlevende fugler utgjør for overføring av virus av høypatogen aviær influensa til 

fjørfe(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 3.2, etter nr. 49 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2018/662), skal nytt nr. 50 lyde: 

”50. 32018 D 1136: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1136 av 10. august 2018 om 

risikoreduserende tiltak og styrkede biosikkerhetstiltak og systemer for tidlig påvisning knyttet til 

de risikoene viltlevende fugler utgjør for overføring av virus av høypatogen aviær influensa til 

fjørfe (EUT L 205 av 14.8.2018, s. 48). 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1136 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  

  

(1) EUT L 205 av 14.8.2018, s. 48. 

2020/EØS/48/01 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 2/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1550 av 16. oktober 2018 om fornyet 

godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser og oppfôringssvin 

og om oppheving av forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 (innehaver av 

godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2018/1550 opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 1730/2006(2) 

og (EF) nr. 1138/2007(3), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-

avtalen. 

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

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

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. Etter nr. 262 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1039) skal nytt nr. 263 lyde: 

”263. 32018 R 1550: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1550 av 16. oktober 2018 

om fornyet godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser og 

oppfôringssvin og om oppheving av forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 

(innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd) (EUT L 260 av 17.10.2018, s. 3).” 

2. Teksten i nr. 1zzzc (kommisjonsforordning (EF) nr. 1730/2006) og 1zzzz (kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1138/2007) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1550 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 260 av 17.10.2018, s. 3. 

(2) EUT L 325 av 24.11.2006, s. 9. 

(3) EUT L 256 av 2.10.2007, s. 8. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/02 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 3/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1027 av 19. juli 2018 om endring av 

rådsdirektiv 66/402/EØF med hensyn til isolasjonsavstander for Sorghum spp.(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1028 av 19. juli 2018 om retting av 

gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF med hensyn til 

oppføring av nye arter og det botaniske navnet på arten Lolium x boucheanum Kunth(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) 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. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 2 (rådsdirektiv 66/401/EØF) 35. strekpunkt (gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 L 1028: Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1028 av 19. juli 2018 (EUT 

L 184 av 20.7.2018, s. 7).” 

2. I nr. 3 (rådsdirektiv 66/402/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 L 1027: Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1027 av 19. juli 2018 (EUT 

L 184 av 20.7.2018, s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1027 og (EU) 2018/1028 på islandsk og norsk, som skal 

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

  

(1) EUT L 184 av 20.7.2018, s. 4. 

(2) EUT L 184 av 20.7.2018, s. 7. 

2020/EØS/48/03 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 4/2019 

av 8. februar 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 på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1587 av 22. oktober 2018 om tilbakekalling 

av utpekingen av Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, som EU-referanselaboratorium for 

restmengder oppført i gruppe B 3) bokstav c) i vedlegg I til rådsdirektiv 96/23/EF(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) 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. 

3) 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. 11 (europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 882/2004) og kapittel II nr. 31j (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 1587: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1587 av 22. oktober 2018 

(EUT L 264 av 23.10.2018, s. 20).” 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzi (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 1587: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1587 av 22. oktober 2018 

(EUT L 264 av 23.10.2018, s. 20).” 

Artikkel 3 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1587 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 264 av 23.10.2018, s. 20.  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/04 
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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, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 5/2019 

av 8. februar 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 på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/685 av 3. mai 2018 om endring av vedlegg II, III og IV til 

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

rester av abamektin, øl, fluopyram, fluksapyroksad, maleinhydrasid, sennepsfrøpulver og teflutrin i 

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

2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/686 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til 

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

rester av klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr i eller på visse produkter(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Kommisjonsforordning (EU) 2018/687 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til 

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

rester av acibenzolar-s-metyl, benzovindiflupyr, bifentrin, biksafen, klorantraniliprol, deltametrin, 

flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimetalin og teflubenzuron 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 

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

nye strekpunkter lyde: 

”– 32018 R 0685: Kommisjonsforordning (EU) 2018/685 av 3. mai 2018 (EUT L 121 av 16.5.2018, 

s. 1), 

– 32018 R 0686: Kommisjonsforordning (EU) 2018/686 av 4. mai 2018 (EUT L 121 av 16.5.2018, 

s. 30), 

– 32018 R 0687: Kommisjonsforordning (EU) 2018/687 av 4. mai 2018 (EUT L 121 av 16.5.2018, 

s. 63).”  

  

(1) EUT L 121 av 16.5.2018, s. 1. 

(2) EUT L 121 av 16.5.2018, s. 30. 

(3) EUT L 121 av 16.5.2018, s. 63. 

2020/EØS/48/05 
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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: 

”– 32018 R 0685: Kommisjonsforordning (EU) 2018/685 av 3. mai 2018 (EUT L 121 av 16.5.2018, 

s. 1), 

– 32018 R 0686: Kommisjonsforordning (EU) 2018/686 av 4. mai 2018 (EUT L 121 av 16.5.2018, 

s. 30), 

– 32018 R 0687: Kommisjonsforordning (EU) 2018/687 av 4. mai 2018 (EUT L 121 av 16.5.2018, 

s. 63).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2018/685, (EU) 2018/686 og (EU) 2018/687 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 9. februar 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, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 6/2019 

av 8. februar 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 på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/832 av 5. juni 2018 om endring av vedlegg II, III og V til 

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

rester av cyantraniliprol, cymoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopi-

kolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargitt, pyrimetanil, 

sulfoksaflor og trifloksystrobin i eller på visse produkter(1), rettet ved EUT L 247 av 3.10.2018, 

s. 9, 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 anvendel-

sen 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: 

”– 32018 R 0832: Kommisjonsforordning (EU) 2018/832 av 5. juni 2018 (EUT L 140 av 6.6.2018, 

s. 38), rettet ved EUT L 247 av 3.10.2018, s. 9.” 

Artikkel 2 

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

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0832: Kommisjonsforordning (EU) 2018/832 av 5. juni 2018 (EUT L 140 av 6.6.2018, 

s. 38), rettet ved EUT L 247 av 3.10.2018, s. 9.” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2018/832, rettet ved EUT L 247 av 3.10.2018, s. 9, på islandsk og norsk, som 

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

  

(1) EUT L 140 av 6.6.2018, s. 38. 

2020/EØS/48/06 
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Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 9. februar 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, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 7/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1246 av 18. september 2018 om endring av vedlegg I til 

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

destillat på EU-listen over aromaer(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. 54zzzzs (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 1246: Kommisjonsforordning (EU) 2018/1246 av 18. september 2018 (EUT L 235 av 

19.9.2018, s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/1246 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 235 av 19.9.2018, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/07 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 8/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1259 av 20. september 2018 om endring av forordning (EU)  

nr. 873/2012 om overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og kildematerialer fastsatt 

i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder forlengelse 

av overgangsperioden i artikkel 4 for aromaen «grillaromakonsentrat (vegetabilsk)» FL- 

nr. 21.002(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. 54zzzzzr (kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 1259: Kommisjonsforordning (EU) 2018/1259 av 20. september 2018 (EUT L 238 av 

21.9.2018, s. 28).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/1259 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 238 av 21.9.2018, s. 28. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/08 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 9/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023 av 23. juli 2018 om retting av gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/2470 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1631 av 30. oktober 2018 om tillatelse til å 

bringe tranebærekstrakt i pulverform i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

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

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

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1632 av 30. oktober 2018 om tillatelse til å 

bringe basisk myseproteinisolat fra kumelk i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

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

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

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1633 av 30. oktober 2018 om tillatelse til å 

bringe raffinert rekepeptidkonsentrat i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

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

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

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1647 av 31. oktober 2018 om tillatelse til å 

bringe hydrolysat fra egghinne i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- 

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

(EU) 2017/2470(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1648 av 29. oktober 2018 om tillatelse til å 

bringe xylo-oligosakkarider i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- 

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

(EU) 2017/2470(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) 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. 

8) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING:  

  

(1) EUT L 187 av 24.7.2018, s. 1. 

(2) EUT L 272 av 31.10.2018, s. 17. 

(3) EUT L 272 av 31.10.2018, s. 23. 

(4) EUT L 272 av 31.10.2018, s. 29. 

(5) EUT L 274 av 5.11.2018, s. 51. 

(6) EUT L 275 av 6.11.2018, s. 1. 

2020/EØS/48/09 
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Artikkel 1 

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

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

”– 32018 R 1023: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023 av 23. juli 2018 

(EUT L 187 av 24.7.2018, s. 1), 

– 32018 R 1631: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1631 av 30. oktober 2018 

(EUT L 272 av 31.10.2018, s. 17), 

– 32018 R 1632: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1632 av 30. oktober 2018 

(EUT L 272 av 31.10.2018, s. 23), 

– 32018 R 1633: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1633 av 30. oktober 2018 

(EUT L 272 av 31.10.2018, s. 29), 

– 32018 R 1647: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1647 av 31. oktober 2018 

(EUT L 274 av 5.11.2018, s. 51), 

– 32018 R 1648: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1648 av 29. oktober 2018 

(EUT L 275 av 6.11.2018, s. 1).” 

2. Etter nr. 144 (kommisjonsforordning (EU) 2018/1133) skal nye nr. 145–149 lyde: 

”145. 32018 R 1631: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1631 av 30. oktober 2018 

om tillatelse til å bringe tranebærekstrakt i pulverform 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 272 av 31.10.2018, s. 17). 

146. 32018 R 1632: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1632 av 30. oktober 2018 

om tillatelse til å bringe basisk myseproteinisolat fra kumelk 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 272 av 

31.10.2018, s. 23). 

147. 32018 R 1633: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1633 av 30. oktober 2018 

om tillatelse til å bringe raffinert rekepeptidkonsentrat 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 272 av 31.10.2018, s. 29). 

148. 32018 R 1647: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1647 av 31. oktober 2018 

om tillatelse til å bringe hydrolysat fra egghinne i omsetning som et nytt næringsmiddel i 

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

sjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 274 av 5.11.2018, s. 51). 

149. 32018 R 1648: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1648 av 29. oktober 2018 

om tillatelse til å bringe xylo-oligosakkarider 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 275 av 6.11.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023, (EU) 2018/1631, (EU) 2018/1632, (EU) 

2018/1633, (EU) 2018/1647 og (EU) 2018/1648 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 10/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/555 av 9. april 2018 om et samordnet flerårig 

kontrollprogram i Unionen for 2019, 2020 og 2021 for å sikre overholdelse av øvre grenseverdier 

for rester av pesticider og for å vurdere forbrukernes eksponering for pesticidrester i og på 

næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2018/555 opphever med virkning fra 1. september 2019 Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/660(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som 

følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 1. september 2019. 

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. Etter nr. 149 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1648) tilføyes følgende: 

”150. 32018 R 0555: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/555 av 9. april 2018 om 

et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2019, 2020 og 2021 for å sikre 

overholdelse av øvre grenseverdier for rester av pesticider og for å vurdere forbrukernes 

eksponering for pesticidrester i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse 

(EUT L 92 av 10.4.2018, s. 6). 

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

I vedlegg II i tabellen i nr. 5 tilføyes følgende: 

IS 12  

NO 12 ” 

2. Teksten i nr. 129 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/660) oppheves med virkning 

fra 1. september 2019.  

  

(1) EUT L 92 av 10.4.2018, s. 6. 

(2) EUT L 94 av 7.4.2017, s. 12. 

2020/EØS/48/10 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/555 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 11/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/1513 av 10. oktober 2018 om endring av vedlegg XVII til 

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

kjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til visse stoffer som er 

klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i 

kategori 1A eller 1B(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: 

”– 32018 R 1513: Kommisjonsforordning (EU) 2018/1513 av 10. oktober 2018 (EUT L 256 av 

12.10.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/1513 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 256 av 12.10.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/11 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 12/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1477 av 2. oktober 2018 om vilkårene for 

godkjenning av biocidprodukter som inneholder etylbutylacetylaminopropionat, forelagt av Belgia 

i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1479 av 3. oktober 2018 om utsettelse av 

utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter av type 8(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

(EU) 2018/1131), skal nye nr. 12zzzzzp–12zzzzzq lyde: 

”12zzzzzp.  32018 D 1477: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1477 av 2. oktober 2018 

om vilkårene for godkjenning av biocidprodukter som inneholder etylbutylacetylamino-

propionat, forelagt av Belgia i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 249 av 4.10.2018, s. 3). 

12zzzzzq.  32018 D 1479: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1479 av 3. oktober 2018 

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

av type 8 (EUT L 249 av 4.10.2018, s. 16).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1477 og (EU) 2018/1479 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 249 av 4.10.2018, s. 3. 

(2) EUT L 249 av 4.10.2018, s. 16. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/12 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 13/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1622 av 29. oktober 2018 om avslag på 

godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til europaparlaments- og råds-

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

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1623 av 29. oktober 2018 om mygg som på 

en ikke-naturlig måte er blitt smittet med Wolbachia og benyttet til bekjempelse av smittebærere, i 

henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

(EU) 2018/1479), skal nye nr. 12zzzzzr–12zzzzzs lyde: 

”12zzzzzr.  32018 D 1622: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1622 av 29. oktober 2018 

om avslag på godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 271 av 30.10.2018, s. 26). 

12zzzzzs.  32018 D 1623: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1623 av 29. oktober 2018 

om mygg som på en ikke-naturlig måte er blitt smittet med Wolbachia og benyttet til 

bekjempelse av smittebærere, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 271 av 30.10.2018, s. 30).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1622 og (EU) 2018/1623 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 271 av 30.10.2018, s. 26. 

(2) EUT L 271 av 30.10.2018, s. 30. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/13 



Nr. 48/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.7.2020 

 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 14/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/660 av 26. april 2018 om fornyet god-

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

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

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/670 av 30. april 2018 om endring av 

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

for de aktive stoffene bromukonazol, buprofezin, haloksyfop-P og napropamid(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/679 av 3. mai 2018 om fornyet godkjenning 

av det aktive stoffet forklorfenuron 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(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/690 av 7. mai 2018 om endring av 

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

aktive stoffet fenazakin(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/691 av 7. mai 2018 om godkjenning av 

basisstoffet talkum (E 553b) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

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

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

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/692 av 7. mai 2018 om fornyet godkjenning 

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

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

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

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/710 av 14. mai 2018 om fornyet godkjenning 

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

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

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

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/755 av 23. mai 2018 om fornyet godkjenning 

av det aktive stoffet propyzamid som et aktivt stoff som bør erstattes i samsvar med 

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

om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(8) skal 

innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 110 av 30.4.2018, s. 122. 

(2) EUT L 113 av 3.5.2018, s. 1. 

(3) EUT L 114 av 4.5.2018, s. 18. 

(4) EUT L 117 av 8.5.2018, s. 3. 

(5) EUT L 117 av 8.5.2018, s. 6. 

(6) EUT L 117 av 8.5.2018, s. 9. 

(7) EUT L 119 av 15.5.2018, s. 31. 

(8) EUT L 128 av 24.5.2018, s. 4. 

2020/EØS/48/14 
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9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/783 av 29. mai 2018 om endring av 

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

aktive stoffet imidakloprid(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/785 av 29. mai 2018 om endring av 

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

aktive stoffet tiametoksam(10) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

11) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32018 R 0660: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/660 av 26. april 2018 

(EUT L 110 av 30.4.2018, s. 122), 

 32018 R 0670: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/670 av 30. april 2018 

(EUT L 113 av 3.5.2018, s. 1), 

 32018 R 0679: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/679 av 3. mai 2018 

(EUT L 114 av 4.5.2018, s. 18), 

 32018 R 0690: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/690 av 7. mai 2018 

(EUT L 117 av 8.5.2018, s. 3), 

 32018 R 0691: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/691 av 7. mai 2018 

(EUT L 117 av 8.5.2018, s. 6), 

 32018 R 0692: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/692 av 7. mai 2018 

(EUT L 117 av 8.5.2018, s. 9), 

 32018 R 0710: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/710 av 14. mai 2018 

(EUT L 119 av 15.5.2018, s. 31), 

 32018 R 0755: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/755 av 23. mai 2018 

(EUT L 128 av 24.5.2018, s. 4), 

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

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

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

(EUT L 132 av 30.5.2018, s. 40).” 

2. Etter nr. 13zzzzzzzzp (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/309) skal nye 

nr. 13zzzzzzzzq–13zzzzzzzzv lyde: 

”13zzzzzzzzq.  32018 R 0660: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/660 av  

26. april 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet bentazon 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 110 av 30.4.2018, s. 122).  

  

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

(10) EUT L 132 av 30.5.2018, s. 40. 
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13zzzzzzzzr.  32018 R 0679: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/679 av  

3. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet forklorfenuron 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 114 av 4.5.2018, s. 18). 

13zzzzzzzzs.  32018 R 0691: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/691 av  

7. mai 2018 om godkjenning av basisstoffet talkum (E 553b) 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 117 av 8.5.2018, s. 6). 

13zzzzzzzzt.  32018 R 0692: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/692 av  

7. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet zoksamid 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 117 av 8.5.2018, s. 9). 

13zzzzzzzzu.  32018 R 0710: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/710 av  

14. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet siltiofam 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 119 av 15.5.2018, s. 31). 

13zzzzzzzzv.  32018 R 0755: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/755 av  

23. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som et aktivt 

stoff som bør erstattes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

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

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 128 av 

24.5.2018, s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/660, (EU) 2018/670, (EU) 2018/679, (EU) 2018/690, 

(EU) 2018/691, (EU) 2018/692, (EU) 2018/710, (EU) 2018/755, (EU) 2018/783 og (EU) 2018/785 på 

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

gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 15/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1060 av 26. juli 2018 om fornyet god-

kjenning av det aktive stoffet trifloksystrobin 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(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32018 R 1060: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1060 av 26. juli 2018 

(EUT L 190 av 27.7.2018, s. 3).” 

2. Etter nr. 13zzzzzzzzv (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/755) skal nytt 

nr. 13zzzzzzzzw lyde: 

”13zzzzzzzzw.  32018 R 1060: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1060 av  

26. juli 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet trifloksystrobin 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 190 av 27.7.2018, s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1060 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 190 av 27.7.2018, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/15 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 16/2019 

av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/749 av 18. mai 2018 om anerkjennelse av 

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

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

2) EØS-avtalens vedlegg IV bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IV, etter nr. 41a (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2356), 

skal nytt nr. 41b lyde: 

”41b. 32018 D 0749: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/749 av 18. mai 2018 om 

anerkjennelse av Kroatias rapport om typiske klimagassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF (EUT L 125 av 22.5.2018, s. 12). 

Beslutningen får ikke anvendelse for Liechtenstein.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/749 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 125 av 22.5.2018, s. 12. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/16 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 17/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/309 av 23. februar 2017 om fastsettelse av 

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

rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2016 til 30. mars 2017 i samsvar med 

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

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

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/812 av 15. mai 2017 om fastsettelse av 

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

rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2017 i samsvar med europaparlaments- 

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

gjenforsikring(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1421 av 2. august 2017 om fastsettelse av 

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

rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2017 i samsvar med 

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

forsikring og gjenforsikring(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2015 av 9. november 2017 om fastsettelse av 

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

rapportering med referansedatoer fra 30. september 2017 til 30. desember 2017 i samsvar med 

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

forsikring og gjenforsikring(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. 1za (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1078), 

skal nye nr. 1zb–1ze lyde: 

”1zb. 32017 R 0309: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/309 av 23. februar 2017 om 

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

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2016 til 30. mars 2017 i 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (EUT L 53 av 28.2.2017, s. 1). 

1zc. 32017 R 0812: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/812 av 15. mai 2017 om 

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

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2017 i samsvar med 

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

forsikring og gjenforsikring (EUT L 126 av 18.5.2017, s. 1).  

  

(1) EUT L 53 av 28.2.2017, s. 1. 

(2) EUT L 126 av 18.5.2017, s. 1. 

(3) EUT L 204 av 5.8.2017, s. 7. 

(4) EUT L 296 av 14.11.2017, s. 1. 

2020/EØS/48/17 
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1zd. 32017 R 1421: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1421 av 2. august 2017 om 

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

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2017 i samsvar 

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

innen forsikring og gjenforsikring (EUT L 204 av 5.8.2017, s. 7). 

1ze. 32017 R 2015: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2015 av 9. november 2017 

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

og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2017 til 30. desember 2017 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (EUT L 296 av 14.11.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/309, (EU) 2017/812, (EU) 2017/1421 og (EU) 

2017/2015 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 18/2019  

av 8. februar 2019  

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

EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 ble publisert i EØS-tillegget nr. 17 av 
28.8.2019, s. 8. 

2020/EØS/48/18 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 19/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/911 av 9. juni 2016 om fastsettelse av tekniske 

standarder med hensyn til formen på og innholdet i beskrivelsen av avtaler om gruppeintern finansiell 

støtte i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak(1), skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1712 av 7. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

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

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som 

spesifiserer et minstesett av opplysninger om finansielle kontrakter som skal inngå i de detaljerte 

registrene, og under hvilke omstendigheter kravet bør pålegges(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 19bf (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1450), skal nye 

nr. 19bg–19bh lyde: 

”19bg. 32016 R 0911: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/911 av 9. juni 2016 om 

fastsettelse av tekniske standarder med hensyn til formen på og innholdet i beskrivelsen av 

avtaler om gruppeintern finansiell støtte i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

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

institusjoner og verdipapirforetak (EUT L 153 av 10.6.2016, s. 25). 

19bh. 32016 R 1712: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1712 av 7. juni 2016 om utfylling av 

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

og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske regule-

ringsstandarder som spesifiserer et minstesett av opplysninger om finansielle kontrakter som skal 

inngå i de detaljerte registrene, og under hvilke omstendigheter kravet bør pålegges (EUT L 258 

av 24.9.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/911 og delegert forordning (EU) 2016/1712 på islandsk 

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

  

(1) EUT L 153 av 10.6.2016, s. 25. 

(2) EUT L 258 av 24.9.2016, s. 1. 

2020/EØS/48/19 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 9. februar 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(3) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

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

nr. 20/2019 

av 8. februar 2019 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/389 av 11. november 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til parametrene for beregning 

av overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør samt verdipapirsentralers virksomhet i verts-

stater(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/390 av 11. november 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for visse tilsynskrav for verdipapirsentraler og utpekte kredittinstitusjoner som tilbyr 

tilknyttede banktjenester(2), rettet ved EUT L 122 av 17.5.2018, s. 35, skal innlemmes i  

EØS-avtalen. 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/391 av 11. november 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for ytterligere spesifisering av innholdet i rapporteringen av internalisert oppgjør(3), 

rettet ved EUT L 122 av 17.5.2018, s. 36, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/392 av 11. november 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for krav til tillatelse til, tilsyn med og drift av verdipapirsentraler(4) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/393 av 11. november 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for malene og framgangsmåtene for rapportering og overføring 

av opplysninger om internalisert oppgjør i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 909/2014(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/394 av 11. november 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for tildeling 

av tillatelse til, gjennomgåelse og vurdering av verdipapirsentraler, for samarbeidet mellom 

myndigheter i hjemstaten og vertsstaten, for samrådet med myndigheter som medvirker ved 

tildeling av tillatelser til å yte tilknyttede banktjenester, for tilgang knyttet til verdipapirsentraler og 

for formatet på de registrene som verdipapirsentralene skal føre i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 909/2014(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –  

  

(1) EUT L 65 av 10.3.2017, s. 1. 

(2) EUT L 65 av 10.3.2017, s. 9. 

(3) EUT L 65 av 10.3.2017, s. 44. 

(4) EUT L 65 av 10.3.2017, s. 48. 

(5) EUT L 65 av 10.3.2017, s. 116. 

(6) EUT L 65 av 10.3.2017, s. 145. 

2020/EØS/48/20 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31bf (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014) 

tilføyes følgende: 

”31bfa. 32017 R 0389: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/389 av 11. november 2016 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til parametrene 

for beregning av overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør samt verdipapirsentralers virksomhet 

i vertsstater (EUT L 65 av 10.3.2017, s. 1). 

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

tilpasning: 

I artikkel 9 tredje ledd bokstav a) skal ordene ’EØS-komiteens beslutning som inneholder’ 

tilføyes etter ordene ’datoen for ikrafttredelsen av’. 

31bfb. 32017 R 0390: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/390 av 11. november 2016 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for visse tilsynskrav for verdipapirsentraler og utpekte kredittinstitusjoner 

som tilbyr tilknyttede banktjenester (EUT L 65 av 10.3.2017, s. 9), rettet ved EUT L 122 av 

17.5.2018, s. 35. 

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

tilpasning: 

a) I artikkel 23 nr. 2 skal betydningen av henvisninger til medlemmer av Det europeiske 

system av sentralbanker skal også omfatte, i tillegg til den betydning de har i den delegerte 

forordningen, de nasjonale sentralbankene i EFTA-statene. 

b) I artikkel 36 nr. 8 bokstav b) nr. i) skal ordet ’unionsvalutaene’ erstattes med ordene ’de 

offisielle valutaene til partene i EØS-avtalen’. 

31bfc. 32017 R 0391: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/391 av 11. november 2016 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for ytterligere spesifisering av innholdet i rapporteringen av internalisert 

oppgjør (EUT L 65 av 10.3.2017, s. 44) rettet ved EUT L 122 av 17.5.2018, s. 36.  

31bfd. 32017 R 0392: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/392 av 11. november 2016 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for krav til tillatelse til, tilsyn med og drift av verdipapirsentraler (EUT  

L 65 av 10.3.2017, s. 48). 

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

tilpasning: 

a) I artikkel 2 nr. 1 bokstav a) skal ordet ’unionsvaluta’ erstattes med ordene ’av de offisielle 

valutaene til partene i EØS-avtalens’. 

b) I artikkel 96 nr. 2 skal ordene ’EØS-komiteens beslutning som inneholder’ tilføyes etter 

ordene ’datoen for ikrafttredelsen av’ 

31bfe. 32017 R 0393: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/393 av 11. november 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene og framgangsmåtene for 

rapportering og overføring av opplysninger om internalisert oppgjør i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 (EUT L 65 av 10.3.2017, s. 116).  
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31bff. 32017 R 0394: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/394 av 11. november 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -fram-

gangsmåter for tildeling av tillatelse til, gjennomgåelse og vurdering av verdipapirsentraler, for 

samarbeidet mellom myndigheter i hjemstaten og vertsstaten, for samrådet med myndigheter 

som medvirker ved tildeling av tillatelser til å yte tilknyttede banktjenester, for tilgang knyttet til 

verdipapirsentraler og for formatet på de registrene som verdipapirsentralene skal føre i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 (EUT L 65 av 10.3.2017, s. 145). 

Gjennomføringsforordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasning: 

I artikkel 17 annet ledd skal ordene ’EØS-komiteens beslutning som inneholder’ tilføyes etter 

ordene ’datoen for ikrafttredelsen av’.” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2017/389, (EU) 2017/390, rettet ved EUT L 122 av 17.5.2018, s. 35, 

(EU) 2017/391, rettet ved EUT L 122 av 17.5.2018, s. 36, og (EU) 2017/392 og gjennomførings-

forordning (EU) 2017/393 og (EU) 2017/394 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 9. februar 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(7) trer i 

kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

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

nr. 21/2019 

av 8. februar 2019 

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

komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 ble publisert i EØS-tillegget nr. 17 av 28.8.2019, 

s. 11. 
 

2020/EØS/48/21 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 22/2019 

av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1048 av 18. juli 2018 om fastsettelse av krav 

til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon(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. 66xg (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373), 

skal nytt nr. 66xh lyde: 

”66xh.  32018 R 1048: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1048 av 18. juli 2018 om 

fastsettelse av krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert 

navigasjon (EUT L 189 av 26.7.2018, s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1048 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 189 av 26.7.2018, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/22 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 23/2019 

av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1147 av 10. august 2018 om fastsettelse av 

konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallsbehandling, i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU(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. 1fr (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2117) skal 

nytt nr. 1fs lyde: 

”1fs. 32018 D 1147: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1147 av 10. august 2018 om 

fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallsbehandling, i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU (EUT L 208 av 17.8.2018, s. 38).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1147 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 208 av 17.8.2018, s. 38. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/23 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 24/2019 

av 8. februar 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) 2018/993 av 11. juli 2018 om endring av avgjerd (EU) 2017/1214, (EU) 

2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 med omsyn til lengda på 

overgangsperioden(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. 2e (kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1218) vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

 32018 D 0993: Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/993 av 11. juli 2018 (EUT L 177 av 13.7.2018, 

s. 14).” 

2. I nr. 2h (kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1216) vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

 32018 D 0993: Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/993 av 11. juli 2018 (EUT L 177 av 13.7.2018, 

s. 14).” 

3. I nr. 2r (kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1214) vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

 32018 D 0993: Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/993 av 11. juli 2018 (EUT L 177 av 13.7.2018, 

s. 14).” 

4. I nr. 2zg (kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1215) vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

 32018 D 0993: Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/993 av 11. juli 2018 (EUT L 177 av 13.7.2018, 

s. 14).” 

5. I nr. 2zh (kommisjonsavgjerd (EU) 2017/1219) vert følgjande lagt til: 

”, endret ved: 

 32018 D 0993: Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/993 av 11. juli 2018 (EUT L 177 av 13.7.2018, 

s. 14).”  

  

(1) TEU L 177 av 13.7.2018, s. 14. 

2020/EØS/48/24 
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Artikkel 2 

Teksta til avgjerd (EU) 2018/993 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 9. februar 2019, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i 

EØS-avtala er sende inn(). 

Artikkel 4 

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

unionen. 

Utferda i Brussel 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 25/2019 

av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/649 av 23. januar 2018 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 med hensyn til utviklingen når det gjelder 

massen til nye personbiler som ble registrert i 2014, 2015 og 2016(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. 21ae (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0649: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/649 av 23. januar 2018 (EUT L 108 av 

27.4.2018, s. 14).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/649 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 108 av 27.4.2018, s. 14. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/25 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 26/2019 

av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/258 av 21. februar 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 for å tilpasse den til endringen i den påbudte 

prøvingsprosedyren og forenkle de administrative framgangsmåtene for søking og sertifisering(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. 21aeb (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011) 

tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 0258: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/258 av 21. februar 2018 

(EUT L 49 av 22.2.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/258 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 49 av 22.2.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/26 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 27/2019 

av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/259 av 21. februar 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 for å tilpasse den til endringen i den påbudte 

prøvingsprosedyren og forenkle de administrative framgangsmåtene for søking og sertifisering(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. 21ayc (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014) 

tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 0259: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/259 av 21. februar 2018 

(EUT L 49 av 22.2.2018, s. 9).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/259 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 49 av 22.2.2018, s. 9. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/48/27 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 28/2019 

av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2321 av 19. desember 2016 om formatet på 

gjenvinningssertifikatet som utstedes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1257/2013(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2322 av 19. desember 2016 om formatet på 

erklæringen om sluttført gjenvinning av skip som kreves i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 av 19. desember 2016 om opprettelse 

av den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2324 av 19. desember 2016 om formatet på 

meldingen om planlagt oppstart av gjenvinning av skip som kreves i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2325 av 19. desember 2016 om formatet på 

sertifikatet for fortegnelsen over farlige materialer som utstedes i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/684 av 4. mai 2018 om endring av gjennom-

føringsbeslutning (EU) 2016/2323 for å oppdatere den europeiske listen over skipsgjenvinnings-

anlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013(6) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

7) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX, etter nr. 32fha (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2398), 

skal nye nr. 32fhb–32fhf lyde: 

”32fhb. 32016 D 2321: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2321 av 19. desember 2016 

om formatet på gjenvinningssertifikatet som utstedes i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 (EUT L 345 av 20.12.2016, s. 112).  

  

(1) EUT L 345 av 20.12.2016, s. 112. 

(2) EUT L 345 av 20.12.2016, s. 117. 

(3) EUT L 345 av 20.12.2016, s. 119. 

(4) EUT L 345 av 20.12.2016, s. 129. 

(5) EUT L 345 av 20.12.2016, s. 131. 

(6) EUT L 116 av 7.5.2018, s. 47. 

2020/EØS/48/28 
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32fhc.  32016 D 2322: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2322 av 19. desember 2016 

om formatet på erklæringen om sluttført gjenvinning av skip som kreves i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip (EUT L 345 av 

20.12.2016, s. 117). 

32fhd. 32016 D 2323: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 av 19. desember 

2016 om opprettelse av den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip (EUT L 345 

av 20.12.2016, s. 119), endret ved: 

 32018 D 0684: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/684 av 4. mai 2018 

(EUT L 116 av 7.5.2018, s. 47).  

32fhe. 32016 D 2324: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2324 av 19. desember 2016 

om formatet på meldingen om planlagt oppstart av gjenvinning av skip som kreves i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip (EUT L 345 av 

20.12.2016, s. 129). 

32fhf. 32016 D 2325: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2325 av 19. desember 

2016 om formatet på sertifikatet for fortegnelsen over farlige materialer som utstedes i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip (EUT  

L 345 av 20.12.2016, s. 131).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2321, (EU) 2016/2322, (EU) 2016/2323, (EU) 

2016/2324, (EU) 2016/2325 og (EU) 2018/684 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 9. februar 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 



16.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/49 

 1
6

.7
.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. 4

8
/4

9
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 29/2019 

av 8. februar 2019 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de 

fire friheter 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 111/2014 av 16. mai 2014(1) omfatter samarbeidet 

mellom partene i EØS-avtalen deltakelse i programmet Kreativt Europa, som ble opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1295/2013. 

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

rådsforordning (EU) 2018/596 av 18. april 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1295/2013 om 

opprettelse av programmet Kreativt Europa (2014–2020)(2) 

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

1. januar 2018, 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 9 nr. 4 åttende strekpunkt tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 0596: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/596 av 18. april 2018 (EUT  

L 103 av 23.4.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1() er 

inngitt. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 8. februar 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 310 av 30.10.2014, s. 83, og EØS-tillegget nr. 63 av 30.10.2014, s. 71. 

(2) EUT L 103 av 23.4.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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