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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 35/2018 

av 23. mars 2018 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1978 av 31. oktober 2017 om endring av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler 

for næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til pigghuder som er høstet utenfor 

klassifiserte produksjonsområder(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1979 av 31. oktober 2017 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for 

gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum 

med hensyn til pigghuder som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1981 av 31. oktober 2017 om endring av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til temperaturforhold under 

transport av kjøtt(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

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

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

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

5) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I del 1.1 nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1979:  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1979 av 31. oktober 2017 (EUT L 285 av 

1.11.2017, s. 6).” 

2. I del 6.1 nr. 17 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32017 R 1978: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1978 av 31. oktober 2017 (EUT L 285 av 

1.11.2017, s. 3), 

– 32017 R 1981: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1981 av 31. oktober 2017 (EUT L 285 av 

1.11.2017, s. 10).”  

  

(1) EUT L 285 av 1.11.2017, s. 3. 

(2) EUT L 285 av 1.11.2017, s. 6. 

(3) EUT L 285 av 1.11.2017, s. 10. 

2020/EØS/6/01 
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Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/1978, (EU) 2017/1979 og (EU) 2017/1981 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 36/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/2316 av 12. desember 2017 om oppheving av 

vedtak 92/176/EØF om kart som skal brukes i forbindelse med datanettet ANIMO(1) skal 

innlemmes i avtalen. 

2) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2316 opphever vedtak 92/176/EØF(2), som er innlemmet i 

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

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 

Teksten i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 6 (kommisjonsvedtak 92/176/EØF) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2316 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 331 av 14.12.2017, s. 78. 

(2) EFT L 80 av 25.3.1992, s. 33. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/02 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 37/2018 

av 23. mars 2018 

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1940 av 13. juli 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til innholdet i og formatet til 

avlssertifikater utstedt for renrasede avlsdyr av hest som inngår i ett enkelt identifikasjons-

dokument for dyr av hestefamilien som er gyldig i hele dyrets levetid(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 2.2, etter nr. 36 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2017/717), skal nytt nr. 37 lyde: 

”37. 32017 R 1940: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1940 av 13. juli 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til innholdet i og formatet til 

avlssertifikater utstedt for renrasede avlsdyr av hest som inngår i ett enkelt identifikasjonsdokument 

for dyr av hestefamilien som er gyldig i hele dyrets levetid (EUT L 275 av 25.10.2017, s. 1). 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2017/1940 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 275 av 25.10.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/03 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 38/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/2330 av 14. desember 2017 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), rettet ved EUT L 351 av 30.12.2017, s. 202, 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 gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 1zq (kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003) og 1zzu (kommisjonsforordning (EF) 

nr. 479/2006) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 2330: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 av 14. desember 2017 

(EUT L 333 av 15.12.2017, s. 41), rettet ved EUT L 351 av 30.12.2017, s. 202.” 

2. Etter nr. 230 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1914) skal nytt nr. 231 lyde: 

”231. 32017 R 2330: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 av 14. desember 2017 

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 (EUT L 333 av 15.12.2017, s. 41), rettet 

ved EUT L 351 av 30.12.2017, s. 202.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330, rettet ved EUT L 351 av 30.12.2017, s. 202, på 

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

gyldighet.  

  

(1) EUT L 333 av 15.12.2017, s. 41. 

2020/EØS/6/04 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 39/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/2460 av 30. oktober 2017 om endring av vedlegg VII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- 

og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes, med 

hensyn til listen over EU-referanselaboratorier(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 180/2008 av 28. februar 2008(2), som ble innlemmet i EØS-

avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 2010(3), bør også tilføyes 

som en endringsrettsakt til forordning (EF) nr. 882/2004 i vedlegg I kapittel II og vedlegg II 

kapittel XII. 

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2008 av 28. juli 2008(4), som ble innlemmet i EØS-avtalen 

ved EØS-komiteens beslutning nr. 18/2010 av 1. mars 2010(5), bør også tilføyes som en 

endringsrettsakt til forordning (EF) nr. 882/2004 i vedlegg I kapittel II og vedlegg II kapittel XII. 

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 gjøres følgende endringer: 

1. I kapittel I del 1.1 nr. 11 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004) skal nytt strek-

punkt lyde: 

”– 32017 R 2460: Kommisjonsforordning (EU) 2017/2460 av 30. oktober 2017 (EUT L 348 av 

29.12.2017, s. 34).” 

2. I kapittel II nr. 31j (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004) skal nye strekpunkter 

lyde: 

”– 32008 R 0180: Kommisjonsforordning (EF) nr. 180/2008 av 28. februar 2008 (EUT L 56 av 

29.2.2008, s. 4),  

  

(1) EUT L 348 av 29.12.2017, s. 34. 

(2) EUT L 56 av 29.2.2008, s. 4. 

(3) EUT L 58 av 3.3.2011, s. 69, og EØS-tillegget nr. 12 av 3.3.2011, s. 8. 

(4) EUT L 201 av 30.7.2008, s. 29. 

(5) EUT L 143 av 10.6.2010, s. 4, og EØS-tillegget nr. 30 av 10.6.2010, s. 4. 

2020/EØS/6/05 
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– 32008 R 0737: Kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2008 av 28. juli 2008 (EUT L 201 av 

30.7.2008, s. 29), 

– 32017 R 2460: Kommisjonsforordning (EU) 2017/2460 av 30. oktober 2017 (EUT L 348 av 

29.12.2017, s. 34).” 

Artikkel 2 

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

nr. 882/2004) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32008 R 0180: Kommisjonsforordning (EF) nr. 180/2008 av 28. februar 2008 (EUT L 56 av 

29.2.2008, s. 4), 

– 32008 R 0737: Kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2008 av 28. juli 2008 (EUT L 201 av 

30.7.2008, s. 29), 

– 32017 R 2460: Kommisjonsforordning (EU) 2017/2460 av 30. oktober 2017 (EUT L 348 av 

29.12.2017, s. 34).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2017/2460 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 40/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/1777 av 29. september 2017 om endring av vedlegg II, III og IV 

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

av Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, 

leirholdig trekull, diklorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, hydrogenperoksid, 

metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat og Urtica spp. i eller på visse produkter(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

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

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

bestemmelser om fôrvarer og næringsmidler ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge 

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

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

anvendelse for Liechtenstein. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1777: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1777 av 29. september 2017 (EUT L 253 av 

30.9.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

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

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1777: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1777 av 29. september 2017 (EUT L 253 av 

30.9.2017, s. 1).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2017/1777 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 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 253 av 30.9.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/06 
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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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 41/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/1576 av 26. juni 2017 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 540/2014 med hensyn til kravene til EU-typegod-

kjenning av det akustiske kjøretøyvarslingssystemet(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 1576: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1576 av 26. juni 2017 (EUT L 239 av 

19.9.2017, s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2017/1576 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 239 av 19.9.2017, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/07 



30.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/13 

 3
0

.1
.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. 6

/1
3
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 42/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/1221 av 22. juni 2017 om endring av forordning (EF)  

nr. 692/2008 med hensyn til metoden for bestemmelse av fordampingsutslipp (type 4-prøving)(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1221: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1221 av 22. juni 2017 (EUT L 174 av 7.7.2017, 

s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/1221 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 174 av 7.7.2017, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/08 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 43/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/1347 av 13. juli 2017 om retting av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 og kommisjonsforordning 

(EU) 2017/1151 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om 

typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 

5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF)  

nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 692/2008(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel I nr. 45zx (europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF), 45zzl 

(kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011) og 45zzv (kommisjonsforordning (EU) 2017/1151) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1347: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1347 av 13. juli 2017 (EUT L 192 av 

24.7.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/1347 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 192 av 24.7.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/09 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 44/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/1473 av 14. august 2017 om endring av 

forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av råds-

forordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater(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. 54bb (kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1473: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1473 av 14. august 2017 

(EUT L 210 av 15.8.2017, s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1473 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 210 av 15.8.2017, s. 4. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/10 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 45/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/1862 av 16. oktober 2017 om endring av 

forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av råds-

forordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater(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. 54bb (kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1862: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1862 av 16. oktober 2017 

(EUT L 266 av 17.10.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1862 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 266 av 17.10.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/11 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 46/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2018/74 av 17. januar 2018 om endring av vedlegg II til 

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

fosfater – di-, tri- og polyfosfater (E 338-452) i fryste vertikale kjøttspyd(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/75 av 17. januar 2018 om endring av vedlegget til forordning 

(EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i 

vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til 

spesifikasjoner for mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))(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. 54zzzzr (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0074: Kommisjonsforordning (EU) 2018/74 av 17. januar 2018 (EUT L 13 av 

18.1.2018, s. 21).” 

2. I nr. 69 (kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0075: Kommisjonsforordning (EU) 2018/75 av 17. januar 2018 (EUT L 13 av 

18.1.2018, s. 24).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/74 og (EU) 2018/75 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 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 13 av 18.1.2018, s. 21. 

(2) EUT L 13 av 18.1.2018, s. 24. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/12 
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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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 47/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2018/79 av 18. januar 2018 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 

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

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0079: Kommisjonsforordning (EU) 2018/79 av 18. januar 2018 (EUT L 14 av 19.1.2018, 

s. 31).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/79 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 14 av 19.1.2018, s. 31. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/13 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 48/2018 

av 23. mars 2018 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/1572 av 15. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/83/EF med hensyn til prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for 

legemidler for mennesker(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII, etter nr. 15qd (delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1252/2014), skal nytt nr. 15qe lyde: 

”15qe. 32017 L 1572: Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/1572 av 15. september 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF med hensyn til prinsipper og retningslinjer for 

god framstillingspraksis for legemidler for mennesker (EUT L 238 av 16.9.2017, s. 44). 

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

Inspeksjonene i Liechtenstein skal utføres av de sveitsiske kontrollmyndigheter på vegne av 

Liechtenstein på bakgrunn av avtalen mellom Swissmedic og Amt für Gesundheit (Verwaltungs-

vereinbarung betreffend Inspektionen).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2017/1572 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten  

Formann 

  

(1) EUT L 238 av 16.9.2017, s. 44. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/14 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 49/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2015/1011 av 24. april 2015 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika og råds-

forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel med utgangsstoffer 

for narkotika mellom Unionen og tredjestater samt om oppheving av kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1277/2005(1), rettet ved EUT L 185 av 14.7.2015, s. 31, og EUT L 125 av 18.5.2017, s. 75, skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1013 av 25. juni 2015 om fastsettelse av 

regler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for 

narkotika samt rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel 

med utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Forordning (EU) 2015/1011 opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005(3), som er 

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

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. Etter nr. 15x (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004) tilføyes følgende: 

”15xa. 32015 R 1011: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1011 av 24. april 2015 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for 

narkotika og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av 

handel med utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater samt om oppheving 

av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 (EUT L 162 av 27.6.2015, s. 12), rettet ved 

EUT L 185 av 14.7.2015, s. 31, og EUT L 125 av 18.5.2017, s. 75. 

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

tilpasning: 

Forordningen får anvendelse for EØS-EFTA-statene bare med hensyn til forordning (EF)  

nr. 273/2004. 

15xb. 32015 R 1013: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1013 av 25. juni 2015 

om fastsettelse av regler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 

om utgangsstoffer for narkotika samt rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av 

regler for overvåking av handel med utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og 

tredjestater (EUT L 162 av 27.6.2015, s. 33).  

  

(1) EUT L 162 av 27.6.2015, s. 12. 

(2) EUT L 162 av 27.6.2015, s. 33. 

(3) EUT L 202 av 3.8.2005, s. 7. 

2020/EØS/6/15 
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Gjennomføringsforordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med 

følgende tilpasning: 

Forordningen får anvendelse for EØS-EFTA-statene bare med hensyn til forordning (EF)  

nr. 273/2004.” 

2. Teksten i nr. 15ze (kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2015/1011, rettet ved EUT L 185 av 14.7.2015, s. 31, og EUT L 125 

av 18.5.2017, s. 75, og gjennomføringsforordning (EU) 2015/1013 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 50/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2016/1443 av 29. juni 2016 om endring av 

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

hensyn til oppføring av visse utgangsstoffer for narkotika på listen over listeførte stoffer(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 15x (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004) 

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1443: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1443 av 29. juni 2016 (EUT L 235 av 

1.9.2016, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2016/1443 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 235 av 1.9.2016, s. 6. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/16 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 51/2018 

av 23. mars 2018 

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 rådsdirektiv (EU) 2017/2102 av 15. november 2017 om endring av direktiv 

2011/65/EU om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(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. 12q (europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32017 L 2102: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2102 av 15. november 2017 (EUT  

L 305 av 21.11.2017, s. 8).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2017/2102 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 305 av 21.11.2017, s. 8. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/17 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 52/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2018/35 av 10. januar 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 oktametyl-

syklotetrasiloksan (D4) og dekametylsyklopentasiloksan (D5)(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 0035: Kommisjonsforordning (EU) 2018/35 av 10. januar 2018 (EUT L 6 av 11.1.2018, 

s. 45).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/35 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 6 av 11.1.2018, s. 45. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/18 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 53/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/2326 av 14. desember 2017 om godkjenning 

av imiprotrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2327 av 14. desember 2017 om godkjenning 

av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2334 av 14. desember 2017 om utsettelse av 

utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter av type 8(3) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV, etter nr. 12zzzzze (Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/1383), skal nye nr. 12zzzzzf–12zzzzzh lyde: 

”12zzzzzf. 32017 R 2326: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2326 av  

14. desember 2017 om godkjenning av imiprotrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 18 (EUT L 333 av 15.12.2017, s. 22). 

12zzzzzg. 32017 R 2327: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2327 av  

14. desember 2017 om godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff 

til bruk i biocidprodukter av type 6 (EUT L 333 av 15.12.2017, s. 25). 

12zzzzzh. 32017 D 2334: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2334 av  

14. desember 2017 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i 

biocidprodukter av type 8 (EUT L 333 av 15.12.2017, s. 64).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2326 og (EU) 2017/2327 og gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2017/2334 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 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 333 av 15.12.2017, s. 22. 

(2) EUT L 333 av 15.12.2017, s. 25. 

(3) EUT L 333 av 15.12.2017, s. 64. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/19 
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Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 54/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/1455 av 10. august 2017 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet pikoksystrobin 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) 2017/1496 av 23. august 2017 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl) i samsvar med 

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

om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1511 av 30. august 2017 om endring av 

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

for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil, klortoluron, cypermetrin, 

daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forklorfenuron, fostiazat, 

indoksakarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanatmetyl og tribenuron(3) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1526 av 6. september 2017 om avslag på 

godkjenning av det aktive stoffet beta-cypermetrin i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(4) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1527 av 6. september 2017 om endring av 

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

for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopikolid, heptamaloksyloglukan og malation(5) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1529 av 7. september 2017 om godkjenning 

av basisstoffet natriumklorid 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) 2017/1530 av 7. september 2017 om endring av 

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

for det aktive stoffet kizalofop-p-tefuryl(7) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1531 av 7. september 2017 om fornyet 

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

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

  

(1) EUT L 208 av 11.8.2017, s. 28. 

(2) EUT L 218 av 24.8.2017, s. 7. 

(3) EUT L 224 av 31.8.2017, s. 115. 

(4) EUT L 231 av 7.9.2017, s. 1. 

(5) EUT L 231 av 7.9.2017, s. 3. 

(6) EUT L 232 av 8.9.2017, s. 1. 

(7) EUT L 232 av 8.9.2017, s. 4. 

2020/EØS/6/20 
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om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(8) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

9) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

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

”– 32017 R 1455: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1455 av 10. august 2017 

(EUT L 208 av 11.8.2017, s. 28), 

– 32017 R 1496: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1496 av 23. august 2017 

(EUT L 218 av 24.8.2017, s. 7), 

– 32017 R 1511: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1511 av 30. august 2017 

(EUT L 224 av 31.8.2017, s. 115), 

– 32017 R 1527: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1527 av 6. september 2017 

(EUT L 231 av 7.9.2017, s. 3), 

– 32017 R 1529: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1529 av 7. september 2017 

(EUT L 232 av 8.9.2017, s. 1), 

– 32017 R 1530: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1530 av 7. september 2017 

(EUT L 232 av 8.9.2017, s. 4), 

– 32017 R 1531: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1531 av 7. september 2017 

(EUT L 232 av 8.9.2017, s. 6).” 

2. Etter nr. 13zzzzzzzy (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1506) skal nye 

nr. 13zzzzzzzz–13zzzzzzzzd lyde: 

”13zzzzzzzz.  32017 R 1455: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1455 av  

10. august 2017 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet pikoksystrobin 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 208 av 11.8.2017, s. 28). 

13zzzzzzzza.  32017 R 1496: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1496 av  

23. august 2017 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet DPX KE 459 

(flupyrsulfuron-metyl) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

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

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 218 av 24.8.2017, s. 7). 

13zzzzzzzzb.  32017 R 1526: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1526 av  

6. september 2017 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cypermetrin i 

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

av plantevernmidler (EUT L 231 av 7.9.2017, s. 1). 

13zzzzzzzzc.  32017 R 1529: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1529 av  

7. september 2017 om godkjenning av basisstoffet natriumklorid 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 232 av 8.9.2017, s. 1).  

  

(8) EUT L 232 av 8.9.2017, s. 6. 
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13zzzzzzzzd. 32017 R 1531: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1531 av  

7. september 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet imazamox 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 232 av 8.9.2017, 

s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1455, (EU) 2017/1496, (EU) 2017/1511, (EU) 

2017/1526, (EU) 2017/1527, (EU) 2017/1529, (EU) 2017/1530 og (EU) 2017/1531 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 55/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/2100 av 4. september 2017 om fastsettelse av viten-

skapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper i henhold til 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. 25 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2005), skal nytt nr. 26 lyde: 

”26. 32017 R 2100: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2100 av 4. september 2017 om 

fastsettelse av vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 301 av 17.11.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2017/2100 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 301 av 17.11.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/21 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 56/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/2228 av 4. desember 2017 om endring av vedlegg III til 

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

EUT L 326 av 9.12.2017, s. 55, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 2228: Kommisjonsforordning (EU) 2017/2228 av 4. desember 2017 (EUT L 319 av 

5.12.2017, s. 2), rettet ved EUT L 326 av 9.12.2017, s. 55.” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/2228, rettet ved EUT L 326 av 9.12.2017, s. 55, 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 319 av 5.12.2017, s. 2. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/22 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 57/2018 

av 23. mars 2018  

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) 2017/2317 av 13. desember 2017 om anerkjennelse 

av den frivillige ordningen «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» for å 

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

2009/28/EF(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 XVII, etter nr. 6aw (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2017/2164), skal nytt nr. 6ax lyde: 

”6ax. 32017 D 2317: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2317 av 13. desember 2017 

om anerkjennelse av den frivillige ordningen «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & 

Sugar Beet» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF (EUT L 331 av 14.12.2017, s. 79).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2317 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 331 av 14.12.2017, s. 79. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/23 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 58/2018 

av 23. mars 2018 

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) Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/2123 av 30. november 2016 om harmonisering av 

anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for væpnede styrker og 

offentlige oppdragsgivere som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/43/EF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/2124 av 30. november 2016 om harmonisering av 

anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for sertifiserte mottakere som 

nevnt i artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF(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 XIX, under overskriften ’RETTSAKTER SOM AVTALEPARTENE 

SKAL TA I BETRAKTNING’, skal nytt nr. 16 og 17 tilføyes etter nr. 15 (kommisjonsrekommandasjon 

2011/24/EU): 

”16. 32016 H 2123: Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/2123 av 30. november 2016 om 

harmonisering av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for væpnede 

styrker og offentlige oppdragsgivere som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/43/EF (EUT L 329 av 3.12.2016, s. 101). 

17. 32016 H 2124: Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/2124 av 30. november 2016 om 

harmonisering av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for 

sertifiserte mottakere som nevnt i artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF (EUT 

L 329 av 3.12.2016, s. 105).” 

Artikkel 2 

Teksten til rekommandasjon (EU) 2016/2123 og (EU) 2016/2124 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 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 329 av 3.12.2016, s. 101. 

(2) EUT L 329 av 3.12.2016, s. 105.  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/24 
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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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 59/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/2293 av 3. august 2017 om vilkår for klassifisering 

uten prøving av produkter av krysslaminert tre som er omfattet av harmonisert standard EN 16351, 

og produkter av laminert finér som er omfattet av harmonisert standard EN 14374, med hensyn til 

produktenes egenskaper ved brannpåvirkning(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 XXI, etter nr. 2v (delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1228), 

skal nytt nr. 2w lyde: 

”2w. 32017 R 2293: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2293 av 3. august 2017 om vilkår for 

klassifisering uten prøving av produkter av krysslaminert tre som er omfattet av harmonisert 

standard EN 16351, og produkter av laminert finér som er omfattet av harmonisert standard EN 

14374, med hensyn til produktenes egenskaper ved brannpåvirkning (EUT L 329 av 13.12.2017,  

s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2017/2293 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 329 av 13.12.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/25 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 60/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2016/424 av 9. mars 2016 om taubaneanlegg og om 

oppheving av direktiv 2000/9/EF(1), rettet ved EUT L 266 av 30.9.2016, s. 8, i skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2016/424 opphever, med virkning fra 21. april 2018, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/9/EF(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-

avtalen med virkning fra 21. april 2018.  

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. Etter nr. 1d (kommisjonsbeslutning 2012/32/EU) skal nytt nr. 1e lyde: 

”1e. 32016 R 0424: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/424 av 9. mars 2016 om 

taubaneanlegg og om oppheving av direktiv 2000/9/EF (EUT L 81 av 31.3.2016, s. 1), rettet 

ved EUT L 266 av 30.9.2016, s. 8.” 

2. Teksten i nr. 1b (europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/9/EF) oppheves med virkning fra  

21. april 2018.  

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2016/424, rettet ved EUT L 266 av 30.9.2016, s. 8, 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 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 81 av 31.3.2016, s. 1.  

(2) EFT L 106 av 3.5.2000, s. 21. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/26 



Nr. 6/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 



30.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/39 

 3
0

.1
.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. 6

/3
9
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 61/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/654 av 19. desember 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle krav 

knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående 

mobile maskiner(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 av 19. desember 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp av 

forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående mobile 

maskiner(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av 

administrative krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til 

ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXIV, etter nr. 1e (europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/424), skal nye nr. 1f–1h lyde: 

”1f.  32017 R 0654: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654 av 19. desember 2016 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til tekniske og 

generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-

veigående mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 1). 

1g. 32017 R 0655: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 av 19. desember 2016 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til overvåking av 

utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående 

mobile maskiner (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 334).  

1h. 32017 R 0656: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 

om fastsettelse av administrative krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av 

forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 (EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364).”  

Artikkel 2 

Teksten til delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654, (EU) 2017/655 og (EU) 2017/656 på islandsk 

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

  

(1) EUT L 102 av 13.4.2017, s. 1. 

(2) EUT L 102 av 13.4.2017, s. 334. 

(3) EUT L 102 av 13.4.2017, s. 364. 

2020/EØS/6/27 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning som innlemmer europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 i EØS-avtalen 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 62/2018 

av 23. mars 2018 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av 

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

forsikring og gjenforsikring (Solvens II)(1), rettet ved EUT L 307 av 25.11.2015, s. 31, skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 av 30. september 2015 om endring av delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/35 med hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for flere 

kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2283 av 22. august 2016 om retting av den 

tyskspråklige versjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og 

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

gjenforsikring (Solvens II)(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/669 av 16. desember 2016 om retting av den bulgarske, 

kroatiske, tsjekkiske, estiske, franske, greske, litauiske, maltesiske, rumenske, slovakiske og 

svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og 

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

gjenforsikring (Solvens II)(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/460 av 19. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for godkjenning av en intern modell i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/461 av 19. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for prosessen for å nå en felles beslutning om søknaden om å 

benytte en gruppeintern modell i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(6) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/462 av 19. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetens godkjenning av 

etablering av spesialforetak, for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom til-

synsmyndigheter når det gjelder spesialforetak, samt for fastsettelse av formater og maler for 

opplysningene som spesialforetakene skal rapportere i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF(7) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/498 av 24. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for tilsynsmyndighetenes godkjenning av 

bruk av foretaksspesifikke parametrer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(8) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1. 

(2) EUT L 85 av 1.4.2016, s. 6. 

(3) EUT L 346 av 20.12.2016, s. 111. 

(4) EUT L 97 av 8.4.2017, s. 3. 

(5) EUT L 76 av 20.3.2015, s. 13. 

(6) EUT L 76 av 20.3.2015, s. 19. 

(7) EUT L 76 av 20.3.2015, s. 23. 

(8) EUT L 79 av 25.3.2015, s. 8. 

2020/EØS/6/28 
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9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/499 av 24. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes godkjenning av 

bruk av poster i den supplerende kapitalen i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/500 av 24. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes godkjenning av 

anvendelsen av en matching-justering i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(10) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2011 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for listene over regionale og lokale myndigheter med 

eksponeringer som skal behandles som eksponeringer mot sentralmyndigheter i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(11) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2012 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for beslutninger om å fastsette, 

beregne og oppheve kapitalkravtillegg i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(12) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2013 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for standardavvik i forbindelse med utjevningsordninger for 

helserisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(13) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

14) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2014 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene og malene for innsending av 

opplysninger til gruppetilsynsmyndigheten og for utveksling av opplysninger mellom til-

synsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(14) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

15) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2015 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for vurdering av eksterne kredittvur-

deringer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(15) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

16) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2016 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for aksjeindeksen for den symmetriske justeringen av 

standardkapitalkravet for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(16) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

17) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2017 av 11. november 2015 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for justerte faktorer for beregning av kapitalkravet for 

valutarisiko for valutaer som er knyttet til euro i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(17) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

18) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for til-

synsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(18) skal 

innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(9) EUT L 79 av 25.3.2015, s. 12. 

(10) EUT L 79 av 25.3.2015, s. 18. 

(11) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 3. 

(12) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 5. 

(13) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 9. 

(14) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 11. 

(15) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 16. 

(16) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 18. 

(17) EUT L 295 av 12.11.2015, s. 21. 

(18) EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1. 
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19) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2451 av 2. desember 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for malene for og strukturen på offentliggjøringen av bestemte 

opplysninger fra tilsynsmyndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(19) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

20) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og malene for 

rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(20) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

21) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/165 av 5. februar 2016 om fastsettelse av 

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

rapportering med referansedatoer fra 1. januar til 30. mars 2016 i samsvar med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II)(21) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

22) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/869 av 27. mai 2016 om fastsettelse av 

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

rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2016 i samsvar med europaparlaments- 

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

gjenforsikring(22) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

23) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1376 av 8. august 2016 om fastsettelse av 

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

rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2016 i samsvar med 

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

forsikring og gjenforsikring(23) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

24) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1630 av 9. september 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for anvendelse av overgangstiltaket for 

undermodulen for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(24) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

25) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 av 11. oktober 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners 

kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF(25) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

26) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1868 av 20. oktober 2016 om endring og 

retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomførings-

standarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(26) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

27) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1976 av 10. november 2016 om fastsettelse 

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

for rapportering med referansedatoer fra 30. september til 30. desember 2016 i samsvar med 

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

forsikring og gjenforsikring(27) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

28) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1602 av 5. juni 2015 om likeverdighet for den solvens- 

og tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder i Sveits, på grunnlag av 

artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og artikkel 260 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF(28) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

  

(19) EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1224. 

(20) EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1285. 

(21) EUT L 32 av 9.2.2016, s. 31. 

(22) EUT L 147 av 3.6.2016, s. 1. 

(23) EUT L 224 av 18.8.2016, s. 1.  

(24) EUT L 243 av 10.9.2016, s. 1.  

(25) EUT L 275 av 12.10.2016, s. 19. 

(26) EUT L 286 av 21.10.2016, s. 35. 

(27) EUT L 309 av 16.11.2016, s. 1.  

(28) EUT L 248 av 24.9.2015, s. 95. 
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29) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290 av 12. juni 2015 om foreløpig likeverdighet for de 

solvensordningene som gjelder i Australia, på Bermuda, i Brasil, Canada, Mexico og De forente 

stater, og som får anvendelse på forsikrings- og gjenforsikringsforetak med hovedkontor i disse 

landene(29), rettet ved EUT L 328 av 12.12.2015, s. 126, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

30) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/309 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom 

den tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder på Bermuda, og 

ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF, og om endring av delegert 

kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290(30) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

31) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/310 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom 

den solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder i Japan, og ordningen 

fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(31) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

32) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 1a (opphevet), skal nye nr. 1aa–1x lyde: 

”1aa. 32015 D 1602: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1602 av 5. juni 2015 om likeverdighet 

for den solvens- og tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder i 

Sveits, på grunnlag av artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og artikkel 260 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 248 av 24.9.2015, s. 95). 

1ab. 32015 D 2290: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290 av 12. juni 2015 om foreløpig 

likeverdighet for de solvensordningene som gjelder i Australia, på Bermuda, i Brasil, Canada, 

Mexico og De forente stater, og som får anvendelse på forsikrings- og gjenforsikringsforetak med 

hovedkontor i disse landene (EUT L 323 av 9.12.2015, s. 22), rettet ved EUT L 328 av 

12.12.2015, s. 126, endret ved: 

– 32016 D 0309: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/309 av 26. november 2015 

(EUT L 58 av 4.3.2016, s. 50). 

1ac. 32016 D 0309: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/309 av 26. november 2015 om 

likeverdighet mellom den tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder 

på Bermuda, og ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF, og om 

endring av delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290 (EUT L 58 av 4.3.2016, s. 50). 

1ad. 32016 D 0310: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/310 av 26. november 2015 om 

likeverdighet mellom den solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder 

i Japan, og ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 58 av 

4.3.2016, s. 55). 

1b. 32015 R 0035: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av 

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

forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 12 av 17.1.2015, s. 1), rettet ved EUT L 307 av 

25.11.2015, s. 31, endret ved:  

  

(29) EUT L 323 av 9.12.2015, s. 22. 

(30) EUT L 58 av 4.3.2016, s. 50. 

(31) EUT L 58 av 4.3.2016, s. 55. 
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– 32016 R 0467: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 av 30. september 2015 

(EUT L 85 av 1.4.2016, s. 6), 

– 32016 R 2283: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2283 av 22. august 2016 (EUT 

L 346 av 20.12.2016, s. 11), 

– 32017 R 0669: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/669 av 16. desember 2016 

(EUT L 97 av 8.4.2017, s. 3). 

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

tilpasning: 

a) I artikkel 85, når det gjelder EFTA-statene, skal nytt punktum lyde:  

’Tilsynsmyndigheten kan fastslå at andre regionale og lokale myndigheter, der en kredittvur-

dering foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon ikke er tilgjengelig, skal 

behandles som eksponeringer med en risikoklasse ett trinn høyere enn risikoklassen tildelt i 

kredittvurderingen fra sentralmyndighetene i den jurisdiksjonen de er etablert i.’ 

b) I artikkel 192 nr. 4, når det gjelder EFTA-statene, skal nytt ledd lyde: 

’Tilsynsmyndigheten kan sette en høyere verdi enn null som nedre grense for tap ved 

mislighold for å sikre et samlet kapitalkrav for eksponering mot pantelån på linje med 

kapitalkravet for slike eksponeringer som innehas av kredittinstitusjoner i samsvar med 

forordning (EU) nr. 575/2013.’ 

c) I artikkel 288 skal nytt punktum lyde: 

’Når det gjelder EFTA-statene, skal EFTAs overvåkingsorgan, når faktorene og kriteriene 

nevnt i denne artikkel vurderes, uten unødig opphold oversende til EIOPA alle opplysninger 

som er nødvendige for at den skal kunne utarbeide et utkast for EFTAs overvåkingsorgan.’  

1c. 32015 R 0460: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/460 av 19. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for godkjenning av en 

intern modell i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 76 av 

20.3.2015, s. 13). 

1d.  32015 R 0461: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/461 av 19. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for prosessen for å nå en felles beslutning om 

søknaden om å benytte en gruppeintern modell i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF (EUT L 76 av 20.3.2015, s. 19). 

1e. 32015 R 0462: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/462 av 19. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetens 

godkjenning av etablering av spesialforetak, for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom 

tilsynsmyndigheter når det gjelder spesialforetak, samt for fastsettelse av formater og maler for 

opplysningene som spesialforetakene skal rapportere i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 76 av 20.3.2015, s. 23).  

1f. 32015 R 0498: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/498 av 24. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for tilsynsmyndighetenes 

godkjenning av bruk av foretaksspesifikke parametrer i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 79 av 25.3.2015, s. 8).  

1g. 32015 R 0499: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/499 av 24. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes 

godkjenning av bruk av poster i den supplerende kapitalen i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 79 av 25.3.2015, s. 12).  

1h. 32015 R 0500: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/500 av 24. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetenes 

godkjenning av anvendelsen av en matching-justering i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 79 av 25.3.2015, s. 18).  
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1i. 32015 R 2011: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2011 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for listene over regionale og lokale 

myndigheter med eksponeringer som skal behandles som eksponeringer mot sentralmyndigheter i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 295 av 12.11.2015, s. 3). 

1j. 32015 R 2012: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2012 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for beslutninger om å 

fastsette, beregne og oppheve kapitalkravtillegg i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF (EUT L 295 av 12.11.2015, s. 5). 

1k. 32015 R 2013: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2013 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardavvik i forbindelse med 

utjevningsordninger for helserisiko i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

(EUT L 295 av 12.11.2015, s. 9). 

1l. 32015 R 2014: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2014 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene og malene for 

innsending av opplysninger til gruppetilsynsmyndigheten og for utveksling av opplysninger 

mellom tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

(EUT L 295 av 12.11.2015, s. 11). 

1m. 32015 R 2015: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2015 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for vurdering av 

eksterne kredittvurderinger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT 

L 295 av 12.11.2015, s. 16). 

1n. 32015 R 2016: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2016 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for aksjeindeksen for den symmetriske 

justeringen av standardkapitalkravet for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/138/EF (EUT L 295 av 12.11.2015, s. 18).  

1o. 32015 R 2017: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2017 av 11. november 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for justerte faktorer for beregning av 

kapitalkravet for valutarisiko for valutaer som er knyttet til euro i samsvar med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 295 av 12.11.2015, s. 21).  

1p. 32015 R 2450: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger 

for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT  

L 347 av 31.12.2015, s. 1), endret ved: 

– 32016 R 1868: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1868 av  

20. oktober 2016 (EUT L 286 av 21.10.2016, s. 35). 

1q. 32015 R 2451: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2451 av 2. desember 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for og strukturen på offentliggjø-

ringen av bestemte opplysninger fra tilsynsmyndigheter i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1224). 

Gjennomføringsforordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasning: 

I artikkel 1, når det gjelder EFTA-statene: 

i) bokstav a) får ikke anvendelse, 

ii) i bokstav b) skal ordet ’unionsretten’ erstattes med ordet ’EØS-avtalen’.  
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1r. 32015 R 2452: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og 

malene for rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 347 av 31.12.2015, s. 1285).  

1s. 32016 R 0165: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/165 av 5. februar 2016 om 

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

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 1. januar til 30. mars 2016 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II) (EUT L 32 av 9.2.2016, s. 31). 

1t. 32016 R 0869: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/869 av 27. mai 2016 om 

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

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2016 i samsvar med 

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

forsikring og gjenforsikring (EUT L 147 av 3.6.2016, s. 1).  

1u. 32016 R 1376: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1376 av 8. august 2016 om 

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

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2016 i samsvar 

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

innen forsikring og gjenforsikring (EUT L 224 av 18.8.2016, s. 1).  

1v. 32016 R 1630: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1630 av 9. september 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for anvendelse av 

overgangstiltaket for undermodulen for aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 243 av 10.9.2016, s. 1).  

1w. 32016 R 1800: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 av 11. oktober 2016 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne kredittvur-

deringsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (EUT L 275 av 12.10.2016, s. 19).  

1x. 32016 R 1976: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1976 av 10. november 2016 

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

og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september til 30. desember 2016 i 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (EUT L 309 av 16.11.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2015/35, rettet ved EUT L 307 av 25.11.2015, s. 31, (EU) 2016/467, 

(EU) 2016/2283 og (EU) 2017/669, gjennomføringsforordning (EU) 2015/460, (EU) 2015/461, (EU) 

2015/462, (EU) 2015/498, (EU) 2015/499, (EU) 2015/500, (EU) 2015/2011, (EU) 2015/2012, (EU) 

2015/2013, (EU) 2015/2014, (EU) 2015/2015 (EU) 2015/2016, (EU) 2015/2017, (EU) 2015/2450, (EU) 

2015/2451, (EU) 2015/2452, (EU) 2016/165, (EU) 2016/869, (EU) 2016/1376, (EU) 2016/1360, (EU) 

2016/1800, (EU) 2016/1868 og (EU) 2016/1976 og delegert beslutning (EU) 2015/1602, (EU) 2015/2290, 

rettet ved EUT L 328 av 12.12.2015, s. 126, (EU) 2016/309 og (EU) 2016/310 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 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning som innlemmer europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/51/EU i EØS-avtalen, trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

() 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 63/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2016/438 av 17. desember 2015 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til depotmottakeres forpliktelser(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1212 av 25. juli 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for standardframgangsmåter og -skjemaer for framlegging av 

opplysninger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 30f (kommisjonsdirektiv 2010/44/EU) tilføyes følgende: 

”30g. 32016 R 0438: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/438 av 17. desember 2015 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til depotmottakeres 

forpliktelser (EUT L 78 av 24.3.2016, s. 11). 

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

tilpasning: 

I artikkel 10 nr. 1 annet ledd, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ’, og som gjelder i EØS’ 

tilføyes etter ordene ’gjennomføringsrettsaktene som er vedtatt av Kommisjonen i henhold til 

artikkel 107 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013’. 

30h. 32016 R 1212: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1212 av 25. juli 2016 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardframgangsmåter og -skjemaer for 

framlegging av opplysninger i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF (EUT 

L 199 av 26.7.2016, s. 6).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2016/438 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/1212 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 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning som innlemmer europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/14/EU og 2014/91/EU i EØS-avtalen trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

  

(1) EUT L 78 av 24.3.2016, s. 11. 

(2) EUT L 199 av 26.7.2016, s. 6. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/29 



Nr. 6/50 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 64/2018 

av 23. mars 2018 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske 

venturekapitalfond(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske fond for 

sosialt entreprenørskap(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 593/2014 av 3. juni 2014 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for meldingen i henhold til artikkel 16 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond(3) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 594/2014 av 3. juni 2014 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for meldingen i henhold til artikkel 17 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske fond for sosialt 

entreprenørskap(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. 31bcai (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2042), 

tilføyes følgende: 

”31bd. 32013 R 0345: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om 

europeiske venturekapitalfond (EUT L 115 av 25.4.2013, s. 1). 

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

a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt 

i avtalen, skal betydningen av ordene ’medlemsstat(er)’ og ’vedkommende myndigheter’ også 

omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres 

vedkommende myndigheter. 

b) I artikkel 22 og 23 skal ordene ’eller, dersom det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ 

tilføyes etter ordet ’ESMA’. 

c) I artikkel 23 nr. 2 skal ordet ’unionsretten’ erstattes med ordene ’bestemmelsene i EØS-

avtalen’. 

d) I artikkel 24 skal ordene ’ESMA, som’ erstattes med ordene ’ESMA. ESMA, eller dersom 

det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’.  

  

(1) EUT L 115 av 25.4.2013, s. 1. 

(2) EUT L 115 av 25.4.2013, s. 18. 

(3) EUT L 165 av 4.6.2014, s. 41. 

(4) EUT L 165 av 4.6.2014, s. 44. 

2020/EØS/6/30 
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31bda. 32014 R 0593: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 593/2014 av 3. juni 2014 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for meldingen i henhold til 

artikkel 16 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske 

venturekapitalfond (EUT L 165 av 4.6.2014, s. 41). 

31be. 32013 R 0346: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om 

europeiske fond for sosialt entreprenørskap (EUT L 115 av 25.4.2013, s. 18). 

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

a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er fastsatt 

i avtalen, skal betydningen av ordene ’medlemsstat(er)’ og ’vedkommende myndigheter’ også 

omfatte, i tillegg til den betydning de har i forordningen, henholdsvis EFTA-statene og deres 

vedkommende myndigheter. 

b) I artikkel 23 og 24 skal ordene ’eller, dersom det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ 

tilføyes etter ordet ’ESMA’. 

c) I artikkel 24 nr. 2 skal ordet ’unionsretten’ erstattes med ordene ’bestemmelsene i EØS-

avtalen’. 

d) I artikkel 25 skal ordene ’ESMA, som’ erstattes med ordene ’ESMA. ESMA, eller dersom 

det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’. 

31bea. 32014 R 0594: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 594/2014 av 3. juni 2014 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for meldingen i henhold til 

artikkel 17 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske fond 

for sosialt entreprenørskap (EUT L 165 av 4.6.2014, s. 44).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 og gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 593/2014 og (EU) nr. 594/2014 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 65/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2016/480 av 1. april 2016 om fastsettelse av felles 

regler for sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak og om 

oppheving av forordning (EU) nr. 1213/2010(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1440 av 8. august 2017 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 om fastsettelse av felles regler for sammenkopling av 

nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 opphever med virkning fra 30. januar 2019 kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 1213/2010(3), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal 

oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 30. januar 2019. 

4) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

1. Etter nr. 19ac (kommisjonsforordning (EU) 2016/403) skal nytt nr. 19ad lyde: 

”19ad. 32016 R 0480: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 av 1. april 2016 

om fastsettelse av felles regler for sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over 

veitransportforetak og om oppheving av forordning (EU) nr. 1213/2010 (EUT L 87 av 

2.4.2016, s. 4), endret ved: 

– 32017 R 1440: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1440 av  

8. august 2017 (EUT L 206 av 9.8.2017, s. 3).” 

2. Teksten i nr. 19ab (kommisjonsforordning (EU) nr. 1213/2010) oppheves med virkning fra  

30. januar 2019. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 og (EU) 2017/1440 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 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 87 av 2.4.2016, s. 4. 

(2) EUT L 206 av 9.8.2017, s. 3. 

(3) EUT L 335 av 18.12.2010, s. 21. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/31 
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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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 66/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/334 av 27. februar 2017 om retting av den bulgarske, 

nederlandske, estiske og tyske språkversjonen av forordning (EU) nr. 1321/2014 om kontinuerlig 

luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av 

organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene(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. 66q (kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32017 R 0334: Kommisjonsforordning (EU) 2017/334 av 27. februar 2017 (EUT L 50 av 

28.2.2017, s. 13).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/334 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 50 av 28.2.2017, s. 13. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/32 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 67/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/2159 av 20. november 2017 om endring av 

forordning (EU) nr. 255/2010 med hensyn til visse henvisninger til ICAO-bestemmelser(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. 66wi (kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32017 R 2159: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2159 av 20. november 2017 

(EUT L 304 av 21.11.2017, s. 45).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2159 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 304 av 21.11.2017, s. 45. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/33 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 68/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/2285 av 6. desember 2017 om endring av brukarrettleiinga for 

deltaking i EMAS i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om 

frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon 

(EMAS)(1) skal takast inn i EØS-avtala. 

2) Vedlegg XX til EØS-avtala bør difor endrast – 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg XX, etter nr. 1eaj (kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1508), skal nytt nr. 1eak lyde: 

”1eak. 32017 D 2285: Kommisjonsavgjerd (EU) 2017/2285 av 6. desember 2017 om endring av 

brukarrettleiinga for deltaking i EMAS i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og 

miljørevisjon (EMAS) (EUT L 328 av 12.12.2017, s. 38).” 

Artikkel 2 

Teksta til avgjerd (EU) 2017/2285 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) TEU L 328 av 12.12.2017, s. 38. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2020/EØS/6/34 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 69/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/2286 av 6. desember 2017 om anerkjennelse 

av at kravene i miljøstyringsordningen Miljøfyrtårn er i samsvar med de tilsvarende kravene i 

miljøstyrings- og miljørevisjonsordningen (EMAS) i henhold til artikkel 45 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning 

for miljøstyring og miljørevisjon(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. 1eak (kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2285), skal nytt nr. 1eal 

lyde: 

”1eal. 32017 D 2286: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2286 av 6. desember 2017 

om anerkjennelse av at kravene i miljøstyringsordningen Miljøfyrtårn er i samsvar med de 

tilsvarende kravene i miljøstyrings- og miljørevisjonsordningen (EMAS) i henhold til artikkel 45 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar 

i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EUT L 328 av 12.12.2017, s. 87).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2286 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 328 av 12.12.2017, s. 87. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/35 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 70/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/2117 av 21. november 2017 om fastsettelse 

av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for storskalaproduksjon av organiske 

kjemikalier 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. 1fq (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1442), 

skal nytt nr. 1fr lyde: 

”1fr. 32017 D 2117: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2117 av 21. november 2017 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for storskalaproduksjon av 

organiske kjemikalier i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU (EUT L 323 av 

7.12.2017, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2117 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 323 av 7.12.2017, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/6/36 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 71/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/785 av 5. mai 2017 om godkjenning av 

effektive 12 V motorgeneratorer til bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor som 

en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 443/2009(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en 

metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i 

den påbudte prøvingsprosedyren for lette nyttekjøretøyer, og om endring av gjennomførings-

forordning (EU) nr. 293/2012(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en 

metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i 

den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010(3) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

4) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. Etter nr. 21aew (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1926) skal nye nr. 21aex–

21aez lyde: 

”21aex. 32017 R 0785: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785 av 5. mai 2017 om 

godkjenning av effektive 12 V motorgeneratorer til bruk i personbiler med konvensjonell 

forbrenningsmotor som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 118 av 

6.5.2017, s. 20). 

21aey. 32017 R 1152: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 

om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige 

for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for lette nyttekjøretøyer, og om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 644). 

21aez. 32017 R 1153: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 

om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige 

for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning 

(EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679).”  

  

(1) EUT L 118 av 6.5.2017, s. 20. 

(2) EUT L 175 av 7.7.2017, s. 644. 

(3) EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679. 

2020/EØS/6/37 
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2. I nr. 21aya (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1152: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 644).” 

3. I nr. 21aec (kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1153: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 679).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 og 

(EU) 2017/1153 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 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017(4) og nr. 111/2017(5) av  

16. juni 2017 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(4) EUT L 142 av 7.6.2018, s. 41, og EØS-tillegget nr. 37 av 7.6.2018, s. 9. 

(5) EUT L 142 av 7.6.2018, s. 45, og EØS-tillegget nr. 37 av 7.6.2018, s. 14. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 72/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/1402 av 28. juli 2017 om godkjenning av 

BMW AGs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang som en innovativ teknologi for å redusere 

CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/ 

2009(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. 21aez (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153), 

skal nytt nr. 21aeza lyde: 

”21aeza. 32017 D 1402: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1402 av 28. juli 2017 om 

godkjenning av BMW AGs frirullingsfunksjon med motoren på tomgang som en innovativ 

teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 199 av 29.7.2017, s. 14).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1402 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 199 av 29.7.2017, s. 14. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 73/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/1231 av 6. juni 2017 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrela-

sjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, 

og om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010(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. 21aez (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153) 

tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 1231: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1231 av 6. juni 2017 (EUT 

L 177 av 8.7.2017, s. 11).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/1231 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 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 71/2018 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 177 av 8.7.2017, s. 11. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 26 av 30.01.2020, s. 69, og EØS-tillegget nr. 6 av 30.01.2020, s. 60. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 74/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2016/1928 av 4. november 2016 om bestemmelse 

av last fraktet med andre kategorier av fartøyer enn passasjerfartøyer, rorofartøyer og containerskip 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og 

kontroll av karbondioksidutslipp fra sjøtransport(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. 21awb (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1927), skal nytt nr. 21aeza lyde: 

”21awc. 32016 R 1928: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1928 av 4. november 2016 

om bestemmelse av last fraktet med andre kategorier av fartøyer enn passasjerfartøyer, 

rorofartøyer og containerskip i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 

om overvåking, rapportering og kontroll av karbondioksidutslipp fra sjøtransport (EUT L 299 

av 5.11.2016, s. 22).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/1928 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 299 av 5.11.2016, s. 22. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 75/2018 

av 23. mars 2018 

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) 2017/2096 av 15. november 2017 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer(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. 32e (europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32017 L 2096: Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/2096 av 15. november 2017 (EUT L 299 av 

16.11.2017, s. 24).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2017/2096 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 24. mars 2018, 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 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 299 av 16.11.2017, s. 24. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 76/2018 

av 23. mars 2018 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte rådsrekommandasjon av  

22. mai 2017 om den europeiske rammen for kvalifikasjoner for livslang læring og om oppheving 

av europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske 

ramma for kvalifikasjonar for livslang læring(1). 

2) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 4 nr. 8 skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 H 0615: Rådsrekommandasjon av 22. mai 2017 om den europeiske rammen for 

kvalifikasjoner for livslang læring og om oppheving av europaparlaments- og råds-

rekommandasjon av 23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske ramma for kvalifikasjonar for 

livslang læring (EUT C 189 av 15.6.2017, s. 15).” 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft 24. mars 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 3 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. mars 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT C 189 av 15.6.2017, s. 15. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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