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Den Europæiske Unions Tidende
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III
(Andre retsakter)

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 35/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2020/52]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2017/1978 af 31. oktober 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer for så vidt angår
pighuder, der er høstet uden for klassificerede produktionsområder (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) 2017/1979 af 31. oktober 2017 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske
produkter til konsum for så vidt angår pighuder, der er høstet uden for klassificerede produktionsområder (2) skal
indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens forordning (EU) 2017/1981 af 31. oktober 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår temperaturforhold under transport af kød (3) skal indarbejdes i
EØS-aftalen.

(4)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om veterinære anliggender. Lovgivning om veterinære anliggender gælder ikke
for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om
handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til
EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(5)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

(1) EUT L 285 af 1.11.2017, s. 3.
(2) EUT L 285 af 1.11.2017, s. 6.
(3) EUT L 285 af 1.11.2017, s. 10.

DA

L 26/2

Den Europæiske Unions Tidende

30.1.2020

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I kapitel I i bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1) Følgende led tilføjes i punkt 12 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004) i del 1.1:
»— 32017 R 1979: Kommissionens forordning (EU) 2017/1979 af 31. oktober 2017 (EUT L 285 af 1.11.2017, s. 6).«
2) Følgende led indsættes i punkt 17 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004) i del 6.1:
»— 32017 R 1978: Kommissionens forordning (EU) 2017/1978 af 31. oktober 2017 (EUT L 285 af 1.11.2017, s. 3)
—

32017 R 1981: Kommissionens forordning (EU) 2017/1981 af 31. oktober 2017 (EUT L 285 af 1.11.2017, s. 10).«

Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2017/1978, (EU) 2017/1979 og (EU) 2017/1981, der offentliggøres
i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
4

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DA

L 26/3

Den Europæiske Unions Tidende
DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 36/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2020/53]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2316 af 12. december 2017 om ophævelse af beslutning 92/176/EØF
vedrørende kort til brug for det edb-baserede net ANIMO (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2316 ophæver Kommissionens beslutning 92/176/EØF (2), som er indarbejdet i
EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om veterinære anliggender. Lovgivning om veterinære anliggender gælder ikke
for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om
handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til
EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(4)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Teksten i punkt 6 (Kommissionens beslutning 92/176/EØF) i del 1.2 i kapitel I i bilag I til EØS-aftalen udgår.

Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2316, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
3

(1) EUT L 331 af 14.12.2017, s. 78.
(2) EFT L 80 af 25.3.1992, s. 33.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

L 26/4

DA

Den Europæiske Unions Tidende
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand
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Den Europæiske Unions Tidende
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 37/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2020/54]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1940 af 13. juli 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) 2016/1012 for så vidt angår indhold og format af zootekniske certifikater, der udstedes for
racerene avlsdyr af hestearterne, og som er indeholdt i et enkelt identifikationsdokument for hele dyrets levetid for dyr
af hestefamilien (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om levende dyr, bortset fra fisk og akvakulturdyr. Lovgivning herom gælder ikke
for Island, jf. punkt 2 i indledningen til kapitel I i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for
Island.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om veterinære anliggender. Lovgivning om veterinære anliggender gælder ikke
for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om
handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til
EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(4)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 36 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/717) i kapitel I, del 2.2, i
bilag I til EØS-aftalen:

»37. 32017 R 1940: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1940 af 13. juli 2017 om supplerende regler
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 for så vidt angår indhold og format af zootekniske
certifikater, der udstedes for racerene avlsdyr af hestearterne, og som er indeholdt i et enkelt identifikationsdokument
for hele dyrets levetid for dyr af hestefamilien (EUT L 275 af 25.10.2017, s. 1).

Denne retsakt gælder ikke for Island.«

Artikel 2
Den norske udgave af delegeret forordning (EU) 2017/1940, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg,
er autentisk.

(1) EUT L 275 af 25.10.2017, s. 1.
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Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

30.1.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 38/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen [2020/55]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2330 af 14. december 2017 om godkendelse af jern(II)carbonat,
jern(III)chlorid, hexahydrat, jern(II)sulfat, monohydrat, jern(II)sulfat, heptahydrat, jern(II)fumarat, jern(II)aminosyrechelat,
hydrat, jern(II)chelat af proteinhydrolysat og jern(II)chelat af glycinhydrat som tilsætningsstoffer til foder til alle dyreater
og af jerndextran som tilsætningsstof til foder til smågrise og om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2003 og (EF)
nr. 479/2006 (1), som berigtiget i EUT L 351 af 30.12.2017, s. 202, skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer. Lovgivning om foderstoffer gælder ikke for Liechtenstein, så
længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter
også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor
ikke anvendelse på Liechtenstein.

(3)

Bilag I til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I kapitel II i bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1) Følgende led indsættes i punkt 1zq (Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2003) og punkt 1zzu (Kommissionens
forordning (EF) nr. 479/2006):
»—

32017 R 2330: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2330 af 14. december 2017 (EUT L 333 af
15.12.2017, s. 41), som berigtiget i EUT L 351 af 30.12.2017, s. 202.«

2) Følgende punkt indsættes efter punkt 230 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1914):
»231. 32017 R 2330: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2330 af 14. december 2017 om godkendelse
af jern(II)carbonat, jern(III)chlorid, hexahydrat, jern(II)sulfat, monohydrat, jern(II)sulfat, heptahydrat, jern(II)fumarat,
jern(II)aminosyrechelat, hydrat, jern(II)chelat af proteinhydrolysat og jern(II)chelat af glycinhydrat som tilsætningsstoffer
til foder til alle dyreater og af jerndextran som tilsætningsstof til foder til smågrise og om ændring af forordning (EF)
nr. 1334/2003 og (EF) nr. 479/2006 (EUT L 333 af 15.12.2017, s. 41), som berigtiget i EUT L 351 af 30.12.2017,
s. 202.«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2330, som berigtiget i EUT L 351 af 30.12.2017,
s. 202, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

(1) EUT L 333 af 15.12.2017, s. 41.
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Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

30.1.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/9

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 39/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og
certificering) til EØS-aftalen [2020/56]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2017/2460 af 30. oktober 2017 om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og
fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, for så vidt angår listen over
EU-referencelaboratorier (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2008 af 28. februar 2008 (2), der blev indarbejdet i EØS-aftalen ved Det
Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 115/2010 af 10. november 2010 (3), bør også tilføjes som en ændringsretsakt til
forordning (EF) nr. 882/2004 i kapitel II i bilag I og i kapitel XII i bilag II.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2008 af 28. juli 2008 (4), der blev indarbejdet i EØS-aftalen ved Det Blandede
EØS-Udvalgs afgørelse nr. 18/2010 af 1. marts 2010 (5), bør også tilføjes som en ændringsretsakt til forordning (EF)
nr. 882/2004 i kapitel II i bilag I og i kapitel XII i bilag II.

(4)

Nærværende afgørelse vedrører lovgivning om dyresundhed, foderstoffer og fødevarer. Lovgivning om dyresundhed,
foderstoffer og fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf.
de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I og indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal
derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(5)

Bilag I og II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1) Følgende led tilføjes i punkt 11 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004) i del 1.1 i kapitel I:
»— 32017 R 2460: Kommissionens forordning (EU) 2017/2460 af 30. oktober 2017 (EUT L 348 af 29.12.2017, s. 34).«

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

EUT L 348 af 29.12.2017, s. 34.
EUT L 56 af 29.2.2008, s. 4.
EUT L 58 af 3.3.2011, s. 69.
EUT L 201 af 30.7.2008, s. 29.
EUT L 143 af 10.6.2010, s. 4.

DA
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2) Følgende led tilføjes i punkt 31j (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004) i kapitel II:
»— 32008 R 0180: Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2008 af 28. februar 2008 (EUT L 56 af 29.2.2008, s. 4)
—

32008 R 0737: Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2008 af 28. juli 2008 (EUT L 201 af 30.7.2008, s. 29)

—

32017 R 2460: Kommissionens forordning (EU) 2017/2460 af 30. oktober 2017 (EUT L 348 af 29.12.2017, s. 34).«

Artikel 2
Følgende led tilføjes i punkt 54zzzi (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004) i kapitel XII i bilag II til
EØS-aftalen:

»— 32008 R 0180: Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2008 af 28. februar 2008 (EUT L 56 af 29.2.2008, s. 4)
—

32008 R 0737: Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2008 af 28. juli 2008 (EUT L 201 af 30.7.2008, s. 29)

—

32017 R 2460: Kommissionens forordning (EU) 2017/2460 af 30. oktober 2017 (EUT L 348 af 29.12.2017,
s. 34).«

Artikel 3
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2017/2460, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØStillæg, er begge autentiske.

Artikel 4
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
6

Artikel 5
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

30.1.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/11

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 40/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og
certificering) til EØS-aftalen [2020/57]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2017/1777 af 29. september 2017 om ændring af bilag II, III og IV til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for Bacillus amyloliquefaciens
stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, leret trækul, dichlorprop-P, ethephon, etridiazol, flonicamid,
fluazifop-P, hydrogenperoxid, metaldehyd, penconazol, spinetoram, tau-fluvalinat og Urtica spp. i eller på visse
produkter (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer og fødevarer. Lovgivning om foderstoffer og fødevarer gælder ikke
for Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med
landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I og indledningen
til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag I og II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes i punkt 40 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005) i kapitel II i bilag I til EØS-aftalen:

»— 32017 R 1777: Kommissionens forordning (EU) 2017/1777 af 29. september 2017 (EUT L 253 af 30.9.2017,
s. 1).«
Artikel 2
Følgende led tilføjes i punkt 54zzy (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005) i kapitel XII i bilag II til
EØS-aftalen:

»— 32017 R 1777: Kommissionens forordning (EU) 2017/1777 af 29. september 2017 (EUT L 253 af 30.9.2017,
s. 1).«
Artikel 3
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2017/1777, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØStillæg, er begge autentiske.

(1) EUT L 253 af 30.9.2017, s. 1.
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Artikel 4
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 5
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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30.1.2020

Den Europæiske Unions Tidende
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 41/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/58]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1576 af 26. juni 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 540/2014 for så vidt angår krav til EU-typegodkendelse af akustiske køretøjsvarslingssystemer
(AVAS) (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende tilføjes i punkt 2a (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 540/2014) i kapitel I i bilag II til EØS-aftalen:

», som ændret ved:

—

32017 R 1576: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1576 af 26. juni 2017 (EUT L 239 af 19.9.2017,
s. 3).«

Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) 2017/1576, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

(1) EUT L 239 af 19.9.2017, s. 3.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DA

Den Europæiske Unions Tidende
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

30.1.2020

30.1.2020
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 42/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/59]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2017/1221 af 22. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 for så vidt
angår metoden til fastsættelse af fordampningsemissioner (type 4-prøvning) (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes i punkt 45zu (Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008) i kapitel I i bilag II til EØS-aftalen:

»— 32017 R 1221: Kommissionens forordning (EU) 2017/1221 af 22. juni 2017 (EUT L 174 af 7.7.2017, s. 3).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2017/1221, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØStillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 174 af 7.7.2017, s. 3.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DA

Den Europæiske Unions Tidende

30.1.2020

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 43/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/60]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2017/1347 af 13. juli 2017 om berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2007/46/EF, Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 og Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 om
supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer
med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparationsog vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF,
Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse
af forordning (EF) nr. 692/2008 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes i punkt 45zx (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF), punkt 45zzl (Kommissionens forordning
(EU) nr. 582/2011) og punkt 45zzv (Kommissionens forordning (EU) 2017/1151) i kapitel I i bilag II til EØS-aftalen:

»— 32017 R 1347: Kommissionens forordning (EU) 2017/1347 af 13. juli 2017 (EUT L 192 af 24.7.2017, s. 1).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2017/1347, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØStillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

(1) EUT L 192 af 24.7.2017, s. 1.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

30.1.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 44/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/61]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1473 af 14. august 2017 om ændring af forordning (EF)
nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger
for import af økologiske produkter fra tredjelande (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Fødevarelovgivning gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen mellem
Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også omfatter Liechtenstein,
jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes i punkt 54bb (Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»— 32017 R 1473: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1473 af 14. august 2017 (EUT L 210 af
15.8.2017, s. 4).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1473, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

(1) EUT L 210 af 15.8.2017, s. 4.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DA

Den Europæiske Unions Tidende
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand
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L 26/20
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Den Europæiske Unions Tidende

30.1.2020

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 45/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/62]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1862 af 16. oktober 2017 om ændring af forordning (EF)
nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger
for import af økologiske produkter fra tredjelande (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Fødevarelovgivning gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen mellem
Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også omfatter Liechtenstein,
jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes i punkt 54bb (Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»— 32017 R 1862: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1862 af 16. oktober 2017 (EUT L 266 af
17.10.2017, s. 1).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1862, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

(1) EUT L 266 af 17.10.2017, s. 1.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

30.1.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand
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Den Europæiske Unions Tidende

30.1.2020

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 46/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/63]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2018/74 af 17. januar 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater
(E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) 2018/75 af 17. januar 2018 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012
om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) (2) skal indarbejdes
i EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Lovgivning om fødevarer gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen
mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder
for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for
Liechtenstein.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1) Følgende led tilføjes i punkt 54zzzzr (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008):
»— 32018 R 0074: Kommissionens forordning (EU) 2018/74 af 17. januar 2018 (EUT L 13 af 18.1.2018, s. 21).«
2) Følgende led tilføjes i punkt 69 (Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012):
»— 32018 R 0075: Kommissionens forordning (EU) 2018/75 af 17. januar 2018 (EUT L 13 af 18.1.2018, s. 24).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2018/74 og (EU) 2018/75, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

(1) EUT L 13 af 18.1.2018, s. 21.
(2) EUT L 13 af 18.1.2018, s. 24.
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Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
3

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DA

Den Europæiske Unions Tidende

30.1.2020

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 47/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/64]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2018/79 af 18. januar 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 om
plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Lovgivning om fødevarer gælder ikke for Liechtenstein, så længe aftalen
mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder
for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for
Liechtenstein.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes i punkt 55 (Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»— 32018 R 0079: Kommissionens forordning (EU) 2018/79 af 18. januar 2018 (EUT L 14 af 19.1.2018, s. 31).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2018/79, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØStillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

(1) EUT L 14 af 19.1.2018, s. 31.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

30.1.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand
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30.1.2020

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 48/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/65]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv (EU) 2017/1572 af 15. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2001/83/EF for så vidt angår principperne og retningslinjerne for god fremstillingspraksis for humanmedicinske
lægemidler (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 15qd (Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1252/2014) i kapitel XIII i bilag II
til EØS-aftalen:

»15qe. 32017 L 1572: Kommissionens direktiv (EU) 2017/1572 af 15. september 2017 om supplerende regler til
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF for så vidt angår principperne og retningslinjerne for god
fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler (EUT L 238 af 16.9.2017, s. 44).

Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasning:

Kontroller i Liechtenstein skal foretages af den schweiziske tilsynsmyndighed på vegne af Liechtenstein på grundlag
af aftalen mellem Swissmedic og Amt für Gesundheit (Verwaltungsvereinbarung betreffend Inspektionen).«

Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af direktiv (EU) 2017/1572, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØStillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

(1) EUT L 238 af 16.9.2017, s. 44.
(*) Forfatningsmæssige krav angivet.

30.1.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 49/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/66]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1011 af 24. april 2015 om supplerende bestemmelser til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005
om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande og om ophævelse af
Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 (1), som berigtiget i EUT L 185 af 14.7.2015, s. 31, og EUT L 125 af
18.5.2017, s. 75, skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1013 af 25. juni 2015 om regler vedrørende Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og vedrørende Rådets forordning (EF) nr. 111/2005
om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande (2) skal indarbejdes i
EØS-aftalen.

(3)

Forordning (EU) 2015/1011 ophæver Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 (3), som er indarbejdet i EØSaftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I kapitel XIII i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1) Følgende indsættes efter punkt 15x (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004):
»15xa. 32015 R 1011: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1011 af 24. april 2015 om supplerende
bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og Rådets
forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og
tredjelande og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 (EUT L 162 af 27.6.2015, s. 12),
som berigtiget i EUT L 185 af 14.7.2015, s. 31, og EUT L 125 af 18.5.2017, s. 75.
Den delegerede forordnings bestemmelser læses med henblik på denne aftale med følgende tilpasning:
Forordningen finder kun anvendelse på EØS-/EFTA-staterne med hensyn til forordning (EF) nr. 273/2004.

(1) EUT L 162 af 27.6.2015, s. 12.
(2) EUT L 162 af 27.6.2015, s. 33.
(3) EUT L 202 af 3.8.2005, s. 7.
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15xb. 32015 R 1013: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1013 af 25. juni 2015 om regler vedrørende
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og vedrørende Rådets
forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen
og tredjelande (EUT L 162 af 27.6.2015, s. 33).
Gennemførelsesforordningens bestemmelser læses med henblik på denne aftale med følgende tilpasning:
Forordningen finder kun anvendelse på EØS-/EFTA-staterne med hensyn til forordning (EF) nr. 273/2004.«

2) Punkt 15ze (Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005) udgår.
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/1011, som berigtiget ved EUT L 185 af 14.7.2015,
s. 31, og EUT L 125 af 18.5.2017, s. 75, og gennemførelsesforordning (EU) 2015/1013, der offentliggøres i Den Europæiske
Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
4

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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30.1.2020

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 50/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/67]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1443 af 29. juni 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 for så vidt angår optagelse af visse
narkotikaprækursorer på listen over registrerede stoffer (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes i punkt 15x (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004) i kapitel XIII i bilag II til
EØS-aftalen:

»— 32016 R 1443: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1443 af 29. juni 2016 (EUT L 235 af 1.9.2016,
s. 6).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) 2016/1443, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 235 af 1.9.2016, s. 6.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 51/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/68]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2102 af 15. november 2017 om ændring af direktiv 2011/65/EU
om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes i punkt 12q (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU) i kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen:

»— 32017 L 2102: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2102 af 15. november 2017 (EUT L 305 af
21.11.2017, s. 8).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af direktiv (EU) 2017/2102, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØStillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 305 af 21.11.2017, s. 8.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 52/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/69]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2018/35 af 10. januar 2018 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
(REACH) for så vidt angår octamethylcyclotetrasiloxan (D4) og decamethylcyclopentasiloxan (D5) (1) skal indarbejdes i
EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes i punkt 12zc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006) i kapitel XV i bilag II til
EØS-aftalen:

»— 32018 R 0035: Kommissionens forordning (EU) 2018/35 af 10. januar 2018 (EUT L 6 af 11.1.2018, s. 45).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2018/35, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØStillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 6 af 11.1.2018, s. 45.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 53/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/70]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2326 af 14. december 2017 om godkendelse af imiprothrin som
et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2327 af 14. december 2017 om godkendelse af 2-methyl-1,2benzisothiazol-3(2H)-on som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 6 (2) skal indarbejdes i
EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2334 af 14. december 2017 om forlængelse af godkendelsen af
creosot til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkter indsættes efter punkt 12zzzzze (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1383) i kapitel XV
i bilag II til EØS-aftalen:

»12zzzzzf. 32017 R 2326: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2326 af 14. december 2017 om
godkendelse af imiprothrin som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype
18 (EUT L 333 af 15.12.2017, s. 22).
12zzzzzg. 32017 R 2327: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2327 af 14. december 2017 om
godkendelse af 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter
af produkttype 6 (EUT L 333 af 15.12.2017, s. 25).
12zzzzzh. 32017 D 2334: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2334 af 14. december 2017 om
forlængelse af godkendelsen af creosot til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 (EUT L 333
af 15.12.2017, s. 64).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2326 og (EU) 2017/2327 samt
gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2334, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

(1) EUT L 333 af 15.12.2017, s. 22.
(2) EUT L 333 af 15.12.2017, s. 25.
(3) EUT L 333 af 15.12.2017, s. 64.
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Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
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Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 54/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/71]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1455 af 10. august 2017 om ikke-fornyelse af godkendelsen
af aktivstoffet picoxystrobin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af
plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)
skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1496 af 23. august 2017 om ikke at forny godkendelsen af
aktivstoffet DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009
om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)
nr. 540/2011 (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1511 af 30. august 2017 om ændring af gennemførelsesforordning
(EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 1-methylcyclopropen, betacyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamon,
forchlorfenuron, fosthiazat, indoxacarb, iprodion, MCPA, MCPB, silthiofam, thiophanat-methyl og tribenuron (3) skal
indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1526 af 6. september 2017 om afvisning af at godkende
aktivstoffet beta-cypermethrin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring
af plantebeskyttelsesmidler (4) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1527 af 6. september 2017 om ændring af gennemførelsesforordning
(EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne cyflufenamid, fluopicolid,
heptamaloxyloglucan og malathion (5) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(6)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1529 af 7. september 2017 om godkendelse af basisstoffet
natriumchlorid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af
plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (6)
skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(7)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1530 af 7. september 2017 om ændring af gennemførelsesforordning
(EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstoffet quizalofop-P-tefuryl (7) skal
indarbejdes i EØS-aftalen.

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)

EUT L 208 af 11.8.2017, s. 28.
EUT L 218 af 24.8.2017, s. 7.
EUT L 224 af 31.8.2017, s. 115.
EUT L 231 af 7.9.2017, s. 1.
EUT L 231 af 7.9.2017, s. 3.
EUT L 232 af 8.9.2017, s. 1.
EUT L 232 af 8.9.2017, s. 4.
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(8)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1531 af 7. september 2017 om fornyelse af godkendelsen af
aktivstoffet imazamox, som kandidat til substitution, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009
om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning
(EU) nr. 540/2011 (8) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(9)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1) Følgende led tilføjes i punkt 13a (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011):
»— 32017 R 1455: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1455 af 10. august 2017 (EUT L 208 af
11.8.2017, s. 28).
—

32017 R 1496: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1496 af 23. august 2017 (EUT L 218 af
24.8.2017, s. 7).

—

32017 R 1511: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1511 af 30. august 2017 (EUT L 224 af
31.8.2017, s. 115).

—

32017 R 1527: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1527 af 6. september 2017 (EUT L 231 af
7.9.2017, s. 3).

—

32017 R 1529: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1529 af 7. september 2017 (EUT L 232 af
8.9.2017, s. 1).

—

32017 R 1530: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1530 af 7. september 2017 (EUT L 232 af
8.9.2017, s. 4).

—

32017 R 1531: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1531 af 7. september 2017 (EUT L 232 af
8.9.2017, s. 6).«

2) Følgende punkter indsættes efter punkt 13zzzzzzzy (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1506):
»13zzzzzzzz. 32017 R 1455: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1455 af 10. august 2017 om ikkefornyelse af godkendelsen af aktivstoffet picoxystrobin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens
gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 208 af 11.8.2017, s. 28).

13zzzzzzzza. 32017 R 1496: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1496 af 23. august 2017 om ikke at
forny godkendelsen af aktivstoffet DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), jf. Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 218 af 24.8.2017, s. 7).

(8) EUT L 232 af 8.9.2017, s. 6.
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13zzzzzzzzb. 32017 R 1526: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1526 af 6. september 2017 om
afvisning af at godkende aktivstoffet beta-cypermethrin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 231 af 7.9.2017, s. 1).
13zzzzzzzzc. 32017 R 1529: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1529 af 7. september 2017
om godkendelse af basisstoffet natriumchlorid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens
gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 232 af 8.9.2017, s. 1).
13zzzzzzzzd. 32017 R 1531: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1531 af 7. september 2017 om
fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet imazamox, som kandidat til substitution, jf. Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring
af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 232 af 8.9.2017, s. 6).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (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, der offentliggøres i Den Europæiske
Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
9

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 55/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/72]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 af 4. september 2017 om videnskabelige kriterier til bestemmelse
af hormonforstyrrende egenskaber, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (1), skal indarbejdes
i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 25 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2005) i kapitel XV i bilag II
til EØS-aftalen:

»26. 32017 R 2100: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 af 4. september 2017 om videnskabelige
kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, jf. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU)
nr. 528/2012 (EUT L 301 af 17.11.2017, s. 1).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) 2017/2100, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 301 af 17.11.2017, s. 1.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 56/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/73]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2017/2228 af 4. december 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (1), som berigtiget i EUT L 326 af 9.12.2017, s. 55,
skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes i punkt 1a (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009) i kapitel XVI i bilag II til
EØS-aftalen:

»— 32017 R 2228: Kommissionens forordning (EU) 2017/2228 af 4. december 2017 (EUT L 319 af 5.12.2017, s. 2),
som berigtiget i EUT L 326 af 9.12.2017, s. 55.«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2017/2228, som berigtiget ved EUT L 326 af 9.12.2017, s. 55, der
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 319 af 5.12.2017, s. 2.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 57/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/74]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2317 af 13. december 2017 om anerkendelse af den frivillige
ordning »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet« til dokumentation af overensstemmelse med
bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF (1) skal indarbejdes i
EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende indsættes efter punkt 6aw (Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2164) i kapitel XVII i bilag II til
EØS-aftalen:

»6ax.

32017 D 2317: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2317 af 13. december 2017 om anerkendelse
af den frivillige ordning »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet« til dokumentation
af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og
2009/28/EF (EUT L 331 af 14.12.2017, s. 79).«

Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2317, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

(1) EUT L 331 af 14.12.2017, s. 79.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 58/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/75]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens henstilling (EU) 2016/2123 af 30. november 2016 om harmonisering af anvendelsesområdet og
betingelserne for generelle overførselslicenser for væbnede styrker og ordregivende myndigheder, jf. artikel 5, stk. 2,
litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF (1), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens henstilling (EU) 2016/2124 af 30. november 2016 om harmonisering af anvendelsesområdet og
betingelserne for generelle overførselslicenser for certificerede modtagere, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/43/EF (2), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkter indsættes efter punkt 15 (Kommissionens henstilling 2011/24/EU) under overskriften »RETSAKTER, SOM
DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE I BETRAGTNING« i kapitel XIX i bilag II til EØS-aftalen:

»16. 32016 H 2123: Kommissionens henstilling (EU) 2016/2123 af 30. november 2016 om harmonisering af
anvendelsesområdet og betingelserne for generelle overførselslicenser for væbnede styrker og ordregivende
myndigheder, jf. artikel 5, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF (EUT L 329 af
3.12.2016, s. 101).

17. 32016 H 2124: Kommissionens henstilling (EU) 2016/2124 af 30. november 2016 om harmonisering af
anvendelsesområdet og betingelserne for generelle overførselslicenser for certificerede modtagere, jf. artikel 9 i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF (EUT L 329 af 3.12.2016, s. 105).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af henstillingerne (EU) 2016/2123 og (EU) 2016/2124, der offentliggøres i Den Europæiske
Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

(1) EUT L 329 af 3.12.2016, s. 101.
(2) EUT L 329 af 3.12.2016, s. 105.
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Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
3

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 59/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/76]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2293 af 3. august 2017 om betingelserne for klassificering uden
prøvning af varer af krydslamineret træ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 16351, og varer af
lamineret finertræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14374, med hensyn til reaktion ved brand (1)
skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 2v (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1228) i kapitel XXI i bilag II til
EØS-aftalen:

»2w. 32017 R 2293: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2293 af 3. august 2017 om betingelserne for
klassificering uden prøvning af varer af krydslamineret træ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN
16351, og varer af lamineret finertræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14374, med hensyn til
reaktion ved brand (EUT L 329 af 13.12.2017, s. 1).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) 2017/2293, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

(1) EUT L 329 af 13.12.2017, s. 1.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 60/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/77]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/424 af 9. marts 2016 om tovbaneanlæg og om ophævelse af
direktiv 2000/9/EF (1), som berigtiget i EUT L 266 af 30.9.2016, s. 8, skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Ved forordning (EU) 2016/424 ophæves med virkning fra den 21. april 2018 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/9/EF (2), der er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen med virkning fra den 21. april
2018.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I kapitel XXIV i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1) Følgende punkt indsættes efter punkt 1d (Kommissionens afgørelse 2012/32/EU):
»1e. 32016 R 0424: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/424 af 9. marts 2016 om tovbaneanlæg og
om ophævelse af direktiv 2000/9/EF (EUT L 81 af 31.3.2016, s. 1), som berigtiget i EUT L 266 af 30.9.2016, s. 8.«
2) Punkt 1b (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/9/EF) udgår med virkning fra den 21. april 2018.
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/424, som berigtiget ved EUT L 266 af 30.9.2016, s. 8, der
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*)
3

(1) EUT L 81 af 31.3.2016, s. 1.
(2) EFT L 106 af 3.5.2000, s. 21.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

L 26/47

L 26/48

DA

Den Europæiske Unions Tidende

30.1.2020

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 61/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
[2020/78]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/654 af 19. december 2016 om supplerende regler til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår tekniske og generelle krav vedrørende
emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner (1) skal indarbejdes
i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/655 af 19. december 2016 om supplerende bestemmelser til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 vedrørende overvågning af emission af forurenende luftarter fra
ibrugtagne forbrændingsmotorer, der er monteret i mobile ikke-vejgående maskiner (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 af 19. december 2016 om fastsættelse af de administrative
krav vedrørende emissionsgrænser og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkter indsættes efter punkt 1e (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/424) i kapitel XXIV i bilag II
til EØS-aftalen:

»1f. 32017 R 0654: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/654 af 19. december 2016 om supplerende
regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 om tekniske og generelle krav vedrørende
emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner (EUT L 102
af 13.4.2017, s. 1).
1g. 32017 R 0655: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/655 af 19. december 2016 om supplerende
bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 vedrørende overvågning af luftformige
forurenende emissioner fra ibrugtagne forbrændingsmotorer, der er monteret i mobile ikke-vejgående maskiner
(EUT L 102 af 13.4.2017, s. 334).
1h. 32017 R 0656: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/656 af 19. december 2016 om fastsættelse
af de administrative krav vedrørende emissionsgrænser og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile
ikke-vejgående maskiner i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628
(EUT L 102 af 13.4.2017, s. 364).«

(1) EUT L 102 af 13.4.2017, s. 1.
(2) EUT L 102 af 13.4.2017, s. 334.
(3) EUT L 102 af 13.4.2017, s. 364.
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Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/654, (EU) 2017/655 og (EU) 2017/656,
der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103,
stk. 1 (*), eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse om indarbejdelse af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) 2016/1628 i aftalen, hvis denne dato falder senere.
4

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 62/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2020/79]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1),
som berigtiget i EUT L 307 af 25.11.2015, s. 31, skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/467 af 30. september 2015 om ændring af Kommissionens delegerede
forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for en række aktivkategorier, som besiddes
af forsikrings- og genforsikringsselskaber (2), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2283 af 22. august 2016 om rettelse af den tyske udgave af den
delegerede forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/669 af 16. december 2016 om berigtigelse af den bulgarske, den
estiske, den franske, den græske, den kroatiske, den litauiske, den maltesiske, den rumænske, den slovakiske, den
svenske og den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (4)
skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse med Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2009/138/EF (5) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(6)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/461 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder for så vidt angår processen til at træffe en fælles afgørelse om ansøgningen om at anvende en koncernintern
model i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (6) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(7)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/462 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder vedrørende procedurerne ved tilsynsmyndighedernes godkendelse af oprettelsen af special purpose vehicles,
vedrørende procedurerne ved samarbejde og udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndigheder om special purpose
vehicles samt vedrørende de formater og skemaer, der skal anvendes af special purpose vehicles til indberetning af
oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (7), skal indarbejdes i
EØS-aftalen.

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)

EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1.
EUT L 85 af 1.4.2016, s. 6.
EUT L 346 af 20.12.2016, s. 111.
EUT L 97 af 8.4.2017, s. 3.
EUT L 76 af 20.3.2015, s. 13.
EUT L 76 af 20.3.2015, s. 19.
EUT L 76 af 20.3.2015, s. 23.
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(8)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/498 af 24. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder vedrørende tilsynsmyndighedernes godkendelsesprocedurer for anvendelse af virksomhedsspecifikke parametre
i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (8) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(9)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/499 af 24. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder vedrørende de procedurer, der skal følges i forbindelse med tilsynsmyndighedernes meddelelse af godkendelse
af anvendelsen af elementer af det supplerende kapitalgrundlag i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/138/EF (9), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(10)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/500 af 24. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder vedrørende de procedurer, der skal følges i forbindelse med tilsynsmyndighedernes godkendelse af anvendelsen
af en matchtilpasning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (10), skal indarbejdes
i EØS-aftalen.

(11)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2011 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder for så vidt angår listerne over regionale og lokale myndigheder, for hvilke det gælder, at eksponeringer mod
disse behandles på samme måde som eksponeringer mod centralregeringen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/138/EF (11), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(12)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2012 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder vedrørende procedurerne for afgørelser om at indføre, beregne og ophæve kapitaltillæg i overensstemmelse
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (12) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(13)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2013 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder vedrørende standardafvigelser i forbindelse med systemer til udligning af sygdomsrisici i overensstemmelse
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (13) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(14)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige
tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning af oplysninger til den
koncerntilsynsførende samt udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (14) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(15)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2015 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder vedrørende procedurerne for vurderingen af eksterne kreditvurderinger i overensstemmelse med EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (15) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(16)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2016 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder vedrørende aktieindekset for den symmetriske justering af standardaktiekapitalkravet i overensstemmelse
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (16) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(17)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2017 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder for så vidt angår justerede faktorer til at beregne kapitalkravet for valutarisici for valutaer, der er bundet til
euroen, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (17) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

( 8)
( 9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

EUT L 79 af 25.3.2015, s. 8.
EUT L 79 af 25.3.2015, s. 12.
EUT L 79 af 25.3.2015, s. 18.
EUT L 295 af 12.11.2015, s. 3.
EUT L 295 af 12.11.2015, s. 5.
EUT L 295 af 12.11.2015, s. 9.
EUT L 295 af 12.11.2015, s. 11.
EUT L 295 af 12.11.2015, s. 16.
EUT L 295 af 12.11.2015, s. 18.
EUT L 295 af 12.11.2015, s. 21.
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(18)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (18) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(19)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2451 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder vedrørende skemaerne til og strukturen af tilsynsmyndighedernes offentliggørelse af specifikke oplysninger
i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (19) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(20)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 af 2. december 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder for procedurerne, formaterne og skemaerne vedrørende rapporten om solvens og finansiel situation i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (20) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(21)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/165 af 5. februar 2016 om tekniske oplysninger til brug for
beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer
fra den 1. januar til den 30. marts 2016, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (Solvens II) (21), skal
indarbejdes i EØS-aftalen.

(22)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/869 af 27. maj 2016 om tekniske oplysninger til brug for
beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer
fra den 31. marts til den 29. juni 2016, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og
udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (22), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(23)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1376 af 8. august 2016 om tekniske oplysninger til brug for
beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer
fra den 30. juni til den 29. september 2016, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og
udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (23), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(24)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1630 af 9. september 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder vedrørende de procedurer, der skal følges i forbindelse med anvendelsen af overgangsforanstaltningen for
undermodulet »equity risk« i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (24) skal
indarbejdes i EØS-aftalen.

(25)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 af 11. oktober 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder vedrørende fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med
kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (25) skal indarbejdes i
EØS-aftalen.

(26)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1868 af 20. oktober 2016 om ændring og berigtigelse af
gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til
indberetning af oplysninger til tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/138/EF (26) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1.
EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1224.
EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1285.
EUT L 32 af 9.2.2016, s. 31.
EUT L 147 af 3.6.2016, s. 1.
EUT L 224 af 18.8.2016, s. 1.
EUT L 243 af 10.9.2016, s. 1.
EUT L 275 af 12.10.2016, s. 19.
EUT L 286 af 21.10.2016, s. 35.
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(27)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1976 af 10. november 2016 om tekniske oplysninger til brug for
beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer
fra den 30. september til den 30. december 2016, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til
og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (27), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(28)

Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2015/1602 af 5. juni 2015 om ækvivalens, for så vidt angår den solvensog tilsynsordning for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er gældende i Schweiz, baseret på artikel 172, stk. 2,
artikel 227, stk. 4, og artikel 260, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (28), skal indarbejdes
i EØS-aftalen.

(29)

Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2015/2290 af 12. juni 2015 om midlertidig ækvivalens for så vidt angår de
solvensordninger, der er gældende i Australien, Bermuda, Brasilien, Canada, Mexico og USA, og som finder anvendelse
på forsikrings- og genforsikringsselskaber med hovedsæde i disse lande (29), som berigtiget i EUT L 328 af 12.12.2015,
s. 126, skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(30)

Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2016/309 af 26. november 2015 om ækvivalens med hensyn til den
tilsynsordning for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er gældende i Bermuda, i forhold til den ordning, der er
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF, og om ændring af Kommissionens delegerede afgørelse
(EU) 2015/2290 (30) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(31)

Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2016/310 af 26. november 2015 om ækvivalens med hensyn til den
solvensordning for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er gældende i Japan, i forhold til den ordning, der er
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (31), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(32)

Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 1a (udgået) i bilag IX til EØS-aftalen:

»1aa. 32015 D 1602: Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2015/1602 af 5. juni 2015 om ækvivalens, for så vidt
angår den solvens- og tilsynsordning for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er gældende i Schweiz, baseret på
artikel 172, stk. 2, artikel 227, stk. 4, og artikel 260, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
(EUT L 248 af 24.9.2015, s. 95).
1ab. 32015 D 2290: Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2015/2290 af 12. juni 2015 om midlertidig ækvivalens
for så vidt angår de solvensordninger, der er gældende i Australien, Bermuda, Brasilien, Canada, Mexico og USA,
og som finder anvendelse på forsikrings- og genforsikringsselskaber med hovedsæde i disse lande (EUT L 323 af
9.12.2015, s. 22), som berigtiget i EUT L 328 af 12.12.2015, s. 126, som ændret ved:
—

32016 D 0309: Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2016/309 af 26. november 2015 (EUT L 58 af
4.3.2016, s. 50).

1ac. 32016 D 0309: Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2016/309 af 26. november 2015 om ækvivalens med
hensyn til den tilsynsordning for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er gældende i Bermuda, i forhold til den
ordning, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF, og om ændring af Kommissionens
delegerede afgørelse (EU) 2015/2290 (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 50).

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

EUT L 309 af 16.11.2016, s. 1.
EUT L 248 af 24.9.2015, s. 95.
EUT L 323 af 9.12.2015, s. 22.
EUT L 58 af 4.3.2016, s. 50.
EUT L 58 af 4.3.2016, s. 55.
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1ad. 32016 D 0310: Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2016/310 af 26. november 2015 om ækvivalens med
hensyn til den solvensordning for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der er gældende i Japan, i forhold til den
ordning, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 58 af 4.3.2016, s. 55).
1b. 32015 R 0035: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende
regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og
genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1), som berigtiget i EUT L 307 af 25.11.2015,
som ændret ved:
—

32016 R 0467: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/467 af 30. september 2015 (EUT L 85 af
1.4.2016, s. 6).

—

32016 R 2283: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2283 af 22. august 2016 (EUT L 346 af
20.12.2016, s. 11).

—

32017 R 0669: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/669 af 16. december 2016 (EUT L 97 af
8.4.2017, s. 3).

Den delegerede forordnings bestemmelser læses med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

a) I artikel 85, for så vidt angår EFTA-staterne, tilføjes følgende stykke:
»Tilsynsmyndigheden kan fastsætte, at andre regionale og lokale myndigheder, for hvilke der ikke foreligger en
kreditvurdering udarbejdet af et udpeget ECAI, skal behandles som eksponeringer med et kreditkvalitetstrin et
trin højere end det kreditkvalitetstrin, der er tildelt i forbindelse med kreditvurderingen fra centralregeringen i
den jurisdiktion, hvor de er etableret«.

b) I artikel 192, stk. 4, for så vidt angår EFTA-staterne, tilføjes følgende afsnit:
»Tilsynsmyndigheden kan fastsætte en højere værdi end nul som loft for tab som følge af misligholdelse
med henblik på at sikre et overordnet kapitalkrav for realkreditlånseksponeringen i overensstemmelse med
kapitalkravet for sådanne eksponeringer hos kreditinstitutter, jf. forordning (EU) nr. 575/2013.«

c) I artikel 288 indsættes følgende afsnit:
»For så vidt angår EFTA-staterne, hvor faktorer og kriterier i henhold til denne artikel vurderes, videregiver
EFTA-Tilsynsmyndigheden uden unødig forsinkelse alle nødvendige oplysninger til EIOPA, således at den kan
udarbejde et udkast til EFTA-Tilsynsmyndigheden.«

1c. 32015 R 0460: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 76 af 20.3.2015, s. 13).
1d. 32015 R 0461: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/461 af 19. marts 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår processen til at træffe en fælles afgørelse om ansøgningen
om at anvende en koncernintern model i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
(EUT L 76 af 20.3.2015, s. 19).
1e. 32015 R 0462: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/462 af 19. marts 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne ved tilsynsmyndighedernes godkendelse
af oprettelsen af special purpose vehicles, vedrørende procedurerne ved samarbejde og udveksling af oplysninger
mellem tilsynsmyndigheder om special purpose vehicles samt vedrørende de formater og skemaer, der skal anvendes
af special purpose vehicles til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/138/EF (EUT L 76 af 20.3.2015, s. 23).
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32015 R 0498: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/498 af 24. marts 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende tilsynsmyndighedernes godkendelsesprocedurer for
anvendelse af virksomhedsspecifikke parametre i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/138/EF (EUT L 79 af 25.3.2015, s. 8).

1g. 32015 R 0499: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/499 af 24. marts 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende de procedurer, der skal følges i forbindelse med
tilsynsmyndighedernes meddelelse af godkendelse af anvendelsen af elementer af det supplerende kapitalgrundlag
i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 79 af 25.3.2015, s. 12).

1h. 32015 R 0500: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/500 af 24. marts 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende de procedurer, der skal følges i forbindelse med
tilsynsmyndighedernes godkendelse af anvendelsen af en matchtilpasning i overensstemmelse med EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 79 af 25.3.2015, s. 18).

1i.

32015 R 2011: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2011 af 11. november 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår listerne over regionale og lokale myndigheder, for
hvilke det gælder, at eksponeringer mod disse behandles på samme måde som eksponeringer mod centralregeringen,
jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 295 af 12.11.2015, s. 3).

1j.

32015 R 2012: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2012 af 11. november 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne for afgørelser om at indføre, beregne og
ophæve kapitaltillæg i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 295
af 12.11.2015, s. 5).

1k. 32015 R 2013: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2013 af 11. november 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende standardafvigelser i forbindelse med systemer til udligning
af sygdomsrisici i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 295 af
12.11.2015, s. 9).

1l.

32015 R 2014: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning
af oplysninger til den koncerntilsynsførende samt udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndigheder i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 295 af 12.11.2015, s. 11).

1m. 32015 R 2015: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2015 af 11. november 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne for vurderingen af eksterne kreditvurderinger
i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 295 af 12.11.2015, s. 16).

1n. 32015 R 2016: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2016 af 11. november 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende aktieindekset for den symmetriske justering af
standardaktiekapitalkravet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 295
af 12.11.2015, s. 18).

1o. 32015 R 2017: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2017 af 11. november 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår justerede faktorer til at beregne kapitalkravet for
valutarisici for valutaer, der er bundet til euroen, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/138/EF (EUT L 295 af 12.11.2015, s. 21).
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1p. 32015 R 2450: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2450 af 2. december 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til indberetning af oplysninger til
tilsynsmyndighederne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 347
af 31.12.2015, s. 1), som ændret ved:

—

32016 R 1868: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1868 af 20. oktober 2016 (EUT L 286
af 21.10.2016, s. 35).

1q. 32015 R 2451: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2451 af 2. december 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne til og strukturen af tilsynsmyndighedernes
offentliggørelse af specifikke oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/138/EF (EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1224).

Gennemførelsesforordningens bestemmelser læses med henblik på denne aftale med følgende tilpasning:

I artikel 1 for så vidt angår EFTA-staterne:

i) litra a) finder ikke anvendelse:

ii) i litra b) ændres ordet »EU-retten« til ordet »EØS-aftalen«.

1r.

32015 R 2452: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2452 af 2. december 2015 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder for procedurerne, formaterne og skemaerne vedrørende rapporten
om solvens og finansiel situation i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
(EUT L 347 af 31.12.2015, s. 1285).

1s. 32016 R 0165: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/165 af 5. februar 2016 om tekniske
oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på
indberetning med referencedatoer fra den 1. januar til den 30. marts 2016, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/138/EF (Solvens II) (EUT L 32 af 9.2.2016, s. 31).

1t.

32016 R 0869: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/869 af 27. maj 2016 om tekniske oplysninger
til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning
med referencedatoer fra den 31. marts til den 29. juni 2016, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF
om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (EUT L 147 af 3.6.2016, s. 1).

1u. 32016 R 1376: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1376 af 8. august 2016 om tekniske
oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på
indberetning med referencedatoer fra den 30. juni til den 29. september 2016, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (EUT L 224 af
18.8.2016, s. 1).

1v. 32016 R 1630: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1630 af 9. september 2016 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende de procedurer, der skal følges i forbindelse med anvendelsen
af overgangsforanstaltningen for undermodulet »equity risk« i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/138/EF (EUT L 243 af 10.9.2016, s. 1).

1w. 32016 R 1800: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 af 11. oktober 2016 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne
kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 275 af 12.10.2016, s. 19).
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1x. 32016 R 1976: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1976 af 10. november 2016 om tekniske
oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på
indberetning med referencedatoer fra den 30. september til den 30. december 2016, jf. Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (EUT L 309
af 16.11.2016, s. 1).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35, som berigtiget i EUT L 307 af 25.11.2015, s. 31,
(EU) 2016/467, (EU) 2016/2283 og (EU) 2017/669, gennemførelsesforordning (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 samt delegeret afgørelse
(EU) 2015/1602, (EU) 2015/2290, som berigtiget i EUT L 328 af 12.12.2015, s. 126, (EU) 2016/309 og (EU) 2016/310, der
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk.1 (*),
eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse om indarbejdelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2014/51/EU i EØS-aftalen, hvis denne dato falder senere.
32

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 63/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2020/80]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/438 af 17. december 2015 om supplerende regler til EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår depositarers forpligtelser (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1212 af 25. juli 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder for standardskemaer og standardprocedurer til brug ved indberetning af oplysninger i overensstemmelse
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende tilføjes efter punkt 30f (Kommissionens direktiv 2010/44/EU) i bilag IX til EØS-aftalen:

»30g. 32016 R 0438: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/438 af 17. december 2015 om supplerende
regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF for så vidt angår depositarers forpligtelser (EUT L 78
af 24.3.2016, s. 11).
Den delegerede forordnings bestemmelser gælder med henblik på denne aftale med følgende tilpasning:
I artikel 10, stk. 1, andet afsnit, indsættes for så vidt angår EFTA-staterne ordene », og som finder anvendelse i
EØS« efter ordene »gennemførelsesretsakter vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 107, stk. 4, i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013«.

30h.

32016 R 1212: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1212 af 25. juli 2016 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardskemaer og standardprocedurer til brug ved indberetning
af oplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (EUT L 199 af
26.7.2016, s. 6).«

Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) 2016/438 og gennemførelsesforordning (EU) 2016/1212,
der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

(1) EUT L 78 af 24.3.2016, s. 11.
(2) EUT L 199 af 26.7.2016, s. 6.
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Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk.1 (*),
eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse om indarbejdelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2013/14/EU og 2014/91/EU i EØS-aftalen, hvis denne dato falder senere.
3

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 64/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2020/81]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (1)
skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (2)
skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2014 af 3. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder for formen af den underretning, der skal foretages i henhold til artikel 16, stk. 1, i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 594/2014 af 3. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske
standarder for formen af den underretning, der skal foretages i henhold til artikel 17, stk. 1, i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (4) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende indsættes efter punkt 31bcai (Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2042) i bilag IX til EØS-aftalen:

»31bd. 32013 R 0345: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske
venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).
Forordningens bestemmelser gælder med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

a) Uanset bestemmelserne i protokol 1 til denne aftale og medmindre andet er fastsat i denne aftale, forstås
udtrykkene »medlemsstat(er)« og »kompetente myndigheder« således, at de ud over deres betydning i
forordningen også omfatter henholdsvis EFTA-staterne og deres kompetente myndigheder.
b) I artikel 22 og 23 indsættes ordene »eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne,« efter ordet
»ESMA«.

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1.
EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18.
EUT L 165 af 4.6.2014, s. 41.
EUT L 165 af 4.6.2014, s. 44.
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c) I artikel 23, stk. 2, ændres ordene »anden EU-lovgivning« til ordene »bestemmelserne i EØS-aftalen«.
d) I artikel 24 ændres ordene »ESMA, som« til ordene »ESMA. ESMA eller, alt efter omstændighederne, EFTATilsynsmyndigheden«.
31bda. 32014 R 0593: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2014 af 3. juni 2014 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formen af den underretning, der skal foretages i henhold til
artikel 16, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde
(EUT L 165 af 4.6.2014, s. 41).
31be. 32013 R 0346: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske
sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).
Forordningens bestemmelser gælder med henblik på denne aftale med følgende tilpasninger:

a) Uanset bestemmelserne i protokol 1 til denne aftale og medmindre andet er fastsat i denne aftale, forstås
udtrykkene »medlemsstat(er)« og »kompetente myndigheder« således, at de ud over deres betydning i
forordningen også omfatter henholdsvis EFTA-staterne og deres kompetente myndigheder.
b) I artikel 23 og 24 indsættes ordene »eller EFTA-Tilsynsmyndigheden, alt efter omstændighederne,« efter ordet
»ESMA«.
c) I artikel 24, stk. 2, ændres ordet »anden EU-lovgivning« til ordene »bestemmelserne i EØS-aftalen«.
d) I artikel 25 ændres ordene »ESMA, som« til ordene »ESMA. ESMA eller, alt efter omstændighederne, EFTATilsynsmyndigheden«.
31bea. 32014 R 0594: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 594/2014 af 3. juni 2014 om
gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formen af den underretning, der skal foretages i henhold
til artikel 17, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale
iværksætterfonde (EUT L 165 af 4.6.2014, s. 44).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 samt gennemførelsesforordning
(EU) nr. 593/2014 og (EU) nr. 594/2014, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
5

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 65/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2020/82]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 af 1. april 2016 om fælles regler for sammenkobling af
nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1213/2010 (1)
skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1440 af 8. august 2017 om ændring af gennemførelsesforordning
(EU) 2016/480 om fælles regler for sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder (2)
skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 ophæver med virkning fra den 30. januar 2019 Kommissionens forordning
(EU) nr. 1213/2010 (3), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen med virkning fra den
30. januar 2019.

(4)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I bilag XIII til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1) Følgende indsættes efter punkt 19ac (Kommissionens forordning (EU) 2016/403):
»19ad. 32016 R 0480: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 af 1. april 2016 om fælles regler for
sammenkobling af nationale elektroniske registre om vejtransportvirksomheder og om ophævelse af forordning
(EU) nr. 1213/2010 (EUT L 87 af 2.4.2016, s. 4) som ændret ved:
—

32017 R 1440: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1440 af 8. august 2017 (EUT L 206
af 9.8.2017, s. 3).«

2) Punkt 19ab (Kommissionens forordning (EU) nr. 1213/2010) ophæves med virkning fra den 30. januar 2019.
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/480 og (EU) 2017/1440, der offentliggøres i
Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
4

( 1)
( 2)
( 3)
(*)

EUT L 87 af 2.4.2016, s. 4.
EUT L 206 af 9.8.2017, s. 3.
EUT L 335 af 18.12.2010, s. 21.
Ingen forfatningsmæssige krav angivet.

30.1.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende
Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 66/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2020/83]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2017/334 af 27. februar 2017 om ændring af den bulgarske, den estiske, den
nederlandske og den tyske sprogudgave af forordning (EU) nr. 1321/2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer
og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse
opgaver (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes efter punkt 66q (Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014) i bilag XIII til EØS-aftalen:

»— 32017 R 0334: Kommissionens forordning (EU) 2017/334 af 27. februar 2017 (EUT L 50 af 28.2.2017, s. 13)«.
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2017/334, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØStillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
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Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 50 af 28.2.2017, s. 13.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 67/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen [2020/84]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2159 af 20. november 2017 om ændring af forordning (EU)
nr. 255/2010 for så vidt angår visse henvisninger til ICAO-bestemmelser (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XIII til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes efter punkt 66wi (Kommissionens forordning (EU) nr. 255/2010) i bilag XIII til EØS-aftalen:

»— 32017 R 2159: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2159 af 20. november 2017 (EUT L 304 af
21.11.2017, s. 45).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2159, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 304 af 21.11.2017, s. 45.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 68/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2020/85]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/2285 af 6. december 2017 om ændring af brugervejledningen, der beskriver
de skridt, det er nødvendigt at tage for at deltage i EMAS under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (1)
skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 1eaj (Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1508) i bilag XX til EØS-aftalen:

»1eak. 32017 D 2285: Kommissionens afgørelse (EU) 2017/2285 af 6. december 2017 om ændring af brugervejledningen,
der beskriver de skridt, det er nødvendigt at tage for at deltage i EMAS under Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse
og miljørevision (EMAS) (EUT L 328 af 12.12.2017, s. 38).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af afgørelse (EU) 2017/2285, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØStillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 328 af 12.12.2017, s. 38.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 69/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2020/86]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2286 af 6. december 2017 om anerkendelse af kravene i
miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse som værende i overensstemmelse med de tilsvarende krav i fællesskabsordningen
for miljøledelse og miljørevision (EMAS) i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (1)
skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 1eak (Kommissionens afgørelse (EU) 2017/2285) i bilag XX til EØS-aftalen:

»1eal. 32017 D 2286: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2286 af 6. december 2017 om anerkendelse
af kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse som værende i overensstemmelse med de tilsvarende krav i
fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for
miljøledelse og miljørevision (EMAS) (EUT L 328 af 12.12.2017, s. 87).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2286, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 328 af 12.12.2017, s. 87.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 70/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2020/87]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2117 af 21. november 2017 om fastlæggelse af BAT (bedste
tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU for så vidt angår
fremstilling af organiske kemikalier i storskalaproduktion (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 1fq (Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1442) i bilag XX til EØS-aftalen:

»1fr. 32017 D 2117: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2117 af 21. november 2017 om fastlæggelse
af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU
for så vidt angår fremstilling af organiske kemikalier i storskalaproduktion (EUT L 323 af 7.12.2017, s. 1).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2117, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 323 af 7.12.2017, s. 1.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 71/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2020/88]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/785 af 5. maj 2017 om godkendelse af effektive 12-voltsmotorgeneratorer til anvendelse i personbiler med konventionelle forbrændingsmotorer som en innovativ teknologi til
reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (1)
skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til at
bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for lette
erhvervskøretøjer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til bestemmelse
af de nødvendige korrelationsparametre til afspejling af ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure og om ændring
af forordning (EU) nr. 1014/2010 (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I kapitel III i bilag XX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1) Følgende punkter indsættes efter punkt 21aew (Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1926):
»21aex. 32017 R 0785: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/785 af 5. maj 2017 om godkendelse af
effektive 12-volts-motorgeneratorer til anvendelse i personbiler med konventionelle forbrændingsmotorer som en
innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 118 af 6.5.2017, s. 20).
21aey. 32017 R 1152: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 af 2. juni 2017 om fastsættelse
af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige
prøvningsprocedure for lette erhvervskøretøjer og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012
(EUT L 175 af 7.7.2017, s. 644).
21aez. 32017 R 1153: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 af 2. juni 2017 om fastsættelse af
en metode til bestemmelse af de nødvendige korrelationsparametre til afspejling af ændringen i den lovpligtige
prøvningsprocedure og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 679).«

(1) EUT L 118 af 6.5.2017, s. 20.
(2) EUT L 175 af 7.7.2017, s. 644.
(3) EUT L 175 af 7.7.2017, s. 679.
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2) Følgende led tilføjes i punkt 21aya (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012):
»— 32017 R 1152: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 af 2. juni 2017 (EUT L 175 af 7.7.2017,
s. 644).«
3) Følgende led indsættes i punkt 21aec (Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010):
»— 32017 R 1153: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 af 2. juni 2017 (EUT L 175 af 7.7.2017,
s. 679).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/785, gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152
og (EU) 2017/1153, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-Udvalg, jf.
aftalens artikel 103, stk. 1 (*), eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 109/2017 (4) og
nr. 111/2017 (5) af 16. juni 2017, alt efter hvilken af disse datoer der er den seneste.
4

5

6

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
(4) EUT L 142 af 7.6.2018, s. 41.
(5) EUT L 142 af 7.6.2018, s. 45.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 72/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2020/89]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1402 af 28. juli 2017 om godkendelse af BMW AG’s friløbsfunktion
som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 443/2009 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 21aez (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153) i bilag XX til EØSaftalen:

»21aeza. 32017 D 1402: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1402 af 28. juli 2017 om godkendelse af
BMW AG’s friløbsfunktion som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 199 af 29.7.2017, s. 14).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1402, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 199 af 29.7.2017, s. 14.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 73/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2020/90]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1231 af 6. juni 2017 om ændring af gennemførelsesforordning
(EU) 2017/1153 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle
ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure med henblik på at afklare proceduremæssige elementer og om ændring
af forordning (EU) nr. 1014/2010 (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende tilføjes i punkt 21aez (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153) i bilag XX til EØS-aftalen:
», som ændret ved:

—

32017 R 1231: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1231 af 6. juni 2017 (EUT L 177 af 8.7.2017,
s. 11).«

Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1231, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-Udvalg, jf.
EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*), eller på dagen for ikrafttrædelsen af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 71/2018 af
23. marts 2018 (2), hvis denne dato falder senere.
2
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Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 177 af 8.7.2017, s. 11.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
(2) EUT L 26 af 30.1.2020, s. 69.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 74/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2020/91]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1928 af 4. november 2016 om fastlæggelsen af fragtmængden
for andre kategorier af skibe end passagerskibe, ro-ro-skibe og containerskibe i henhold til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport (1)
skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende punkt indsættes efter punkt 21awb (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1927) i bilag XX til
EØS-aftalen:

»21awc. 32016 R 1928: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1928 af 4. november 2016 om
fastlæggelsen af fragtmængden for andre kategorier af skibe end passagerskibe, ro-ro-skibe og containerskibe
i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og
verifikation af CO2-emissioner fra søtransport (EUT L 299 af 5.11.2016, s. 22).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1928, der offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT L 299 af 5.11.2016, s. 22.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 75/2018
af 23. marts 2018
om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2020/92]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv (EU) 2017/2096 af 15. november 2017 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes i punkt 32e (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF) i bilag XX til EØS-aftalen:

»— 32017 L 2096: Kommissionens direktiv (EU) 2017/2096 af 15. november 2017 (EUT L 299 af 16.11.2017, s. 24).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af direktiv (EU) 2017/2096, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØStillæg, er begge autentiske.

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EFT L 299 af 16.11.2017, s. 24.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 76/2018
af 23. marts 2018
om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder
[2020/93]
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 86 og 98, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet mellem de kontraherende parter til at omfatte Rådets henstilling af 22. maj
2017 om den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring og om ophævelse af Europa-Parlamentets
og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang
læring (1).

(2)

Protokol 31 til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Følgende led tilføjes i artikel 4, stk. 8, i protokol 31 til EØS-aftalen:

»— 32017 H 0615: Rådets henstilling af 22. maj 2017 om den europæiske referenceramme for kvalifikationer for
livslang læring og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af
den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EUT C 189 af 15.6.2017, s. 15).«
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den 24. marts 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).
2

Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2018.
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Claude MAERTEN
Formand

(1) EUT C 189 af 15.6.2017, s. 15.
(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
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