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III
(Muut säädökset)

EUROOPAN TALOUSALUE
ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 35/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2020/52]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta luokiteltujen tuotantoalueiden ulkopuolelta pyydettyjen
piikkinahkaisten osalta 31 päivänä lokakuuta 2017 annettu komission asetus (EU) 2017/1978 (1) olisi otettava osaksi
ETA-sopimusta.

(2)

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen II muuttamisesta luokiteltujen
tuotantoalueiden ulkopuolelta pyydettyjen piikkinahkaisten osalta 31 päivänä lokakuuta 2017 annettu komission asetus
(EU) 2017/1979 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta lihan kuljetuslämpötilan
osalta 31 päivänä lokakuuta 2017 annettu komission asetus (EU) 2017/1981 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Tämä päätös koskee eläinlääkintään liittyvää lainsäädäntöä. Eläinlääkintää koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta
Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan
sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa
mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(5)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

(1) EUVL L 285, 1.11.2017, s. 3.
(2) EUVL L 285, 1.11.2017, s. 6.
(3) EUVL L 285, 1.11.2017, s. 10.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä I oleva I luku seuraavasti:

1) Lisätään 1.1 osan 12 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004) luetelmakohta seuraavasti:
”— 32017 R 1979: komission asetus (EU) 2017/1979, annettu 31 päivänä lokakuuta 2017 (EUVL L 285, 1.11.2017,
s. 6)”.
2) Lisätään 6.1 osan 17 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004) luetelmakohdat seuraavasti:
”— 32017 R 1978: komission asetus (EU) 2017/1978, annettu 31 päivänä lokakuuta 2017 (EUVL L 285, 1.11.2017,
s. 3)
—

32017 R 1981: komission asetus (EU) 2017/1981, annettu 31 päivänä lokakuuta 2017 (EUVL L 285, 1.11.2017,
s. 10)”.

2 artikla
Asetusten (EU) 2017/1978, (EU) 2017/1979 ja (EU) 2017/1981 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan
unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
4

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 36/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2020/53]
ETA: N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Animo-tietokoneverkkoa varten tarvittavista kartoista tehdyn päätöksen 92/176/ETY kumoamisesta 12 päivänä
joulukuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2316 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/2316 kumotaan komission päätös 92/176/ETY (2), joka on otettu osaksi ETAsopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava ETA-sopimuksesta.

(3)

Tämä päätös koskee eläinlääkintään liittyvää lainsäädäntöä. Eläinlääkintää koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta
Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan
sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa
mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Poistetaan ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.2 osan 6 kohdan (komission päätös 92/176/ETY) teksti.

2 artikla
Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/2316 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen
lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
3

(1) EUVL L 331, 14.12.2017, s. 78.
(2) OJ L 80, 25.3.1992, s. 33.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 37/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2020/54]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille kerran myönnettävään
elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyvien hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien
jalostustodistusten sisällön ja muodon osalta 13 päivänä heinäkuuta 2017 annettu komission delegoitu asetus (EU)
2017/1940 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee lainsäädäntöä, joka liittyy muihin eläviin eläimiin kuin kaloihin ja vesiviljeltyihin eläimiin. Tämän
alan lainsäädäntöä ei sovelleta Islantiin, kuten ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun johdanto-osan 2 kohdassa
täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Islantiin.

(3)

Tämä päätös koskee eläinlääkintään liittyvää lainsäädäntöä. Eläinlääkintää koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta
Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan
sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa
mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevassa I luvussa olevan 2.2 osan 36 kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU)
2017/717) jälkeen kohta seuraavasti:

”37. 32017 R 1940: komission delegoitu asetus (EU) 2017/1940, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 täydentämisestä hevoseläimille kerran myönnettävään
elinikäiseen tunnistusasiakirjaan sisältyvien hevoseläimiin kuuluville puhdasrotuisille jalostuseläimille myönnettävien
jalostustodistusten sisällön ja muodon osalta (EUVL L 275, 25.10.2017, s. 1).
Tätä säädöstä ei sovelleta Islantiin.”

2 artikla
Delegoidun asetuksen (EU) 2017/1940 norjaksi laadittu teksti, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETAtäydennysosassa, on todistusvoimainen.

(1) EUVL L 275, 25.10.2017, s. 1.

L 26/6

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

30.1.2020

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.

FI

30.1.2020

Euroopan unionin virallinen lehti

L 26/7

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 38/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2020/55]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rauta(II)karbonaatin, rauta(III)kloridiheksahydraatin, rauta(II)sulfaattimonohydraatin, rauta(II)sulfaattiheptahydraatin,
rauta(II)fumaraatin, aminohappojen rauta(II)kelaattihydraatin, proteiinihydrolysaattien rauta(II)kelaatin ja glysiinin
rauta(II)kelaattihydraatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ja rautadekstraanin hyväksymisestä
porsaiden rehun lisäaineena sekä asetusten (EY) N:o 1334/2003 ja (EY) N:o 479/2006 muuttamisesta 14 päivänä
joulukuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2330 (1), sellaisena kuin se on oikaistuna
EUVL:ssä L 351, 30.12.2017, s. 202, olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee rehuihin liittyvää lainsäädäntöä. Rehuja koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin
niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen
soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa
täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä I oleva II luku seuraavasti:

1) Lisätään 1zq kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1334/2003) ja 1zzu kohtaan (komission asetus (EY) N:o 479/2006)
luetelmakohta seuraavasti:
”—

32017 R 2330: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2330, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017 (EUVL L 333,
15.12.2017, s. 41), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 351, 30.12.2017, s. 202”.

2) Lisätään 230 kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1914) jälkeen kohta seuraavasti:
”231. 32017 R 2330: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2330, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017,
rauta(II)karbonaatin, rauta(III)kloridiheksahydraatin, rauta(II)sulfaattimonohydraatin, rauta(II)sulfaattiheptahydraatin,
rauta(II)fumaraatin, aminohappojen rauta(II)kelaattihydraatin, proteiinihydrolysaattien rauta(II)kelaatin ja glysiinin
rauta(II)kelaattihydraatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ja rautadekstraanin hyväksymisestä
porsaiden rehun lisäaineena sekä asetusten (EY) N:o 1334/2003 ja (EY) N:o 479/2006 muuttamisesta (EUVL L 333,
15.12.2017, p. 41), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 351, 30.12.2017, s. 202”.

2 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2330, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 351, 30.12.2017, s. 202, islanniksi
ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

(1) EUVL L 333, 15.12.2017, s. 41.
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3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 39/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (Tekniset määräykset,
standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2020/56]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi
suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin vertailulaboratorioiden luettelosta 30 päivänä lokakuuta 2017 annettu
komission asetus (EU) 2017/2460 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Helmikuun 28 päivänä 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 180/2008 (2), joka sisällytettiin ETA-sopimukseen
10 päivänä marraskuuta 2010 annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 115/2010 (3), olisi myös otettava osaksi
ETA-sopimuksen liitteessä I olevaa II lukua ja liitteessä II olevaa XII lukua asetusta (EY) N:o 882/2004 muuttavana
säädöksenä.

(3)

Heinäkuun 28 päivänä 2008 annettu komission asetus (EY) N:o 737/2008 (4), joka sisällytettiin ETA-sopimukseen
1 päivänä maaliskuuta 2010 annetulla ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 18/2010 (5), olisi myös otettava osaksi
ETA-sopimuksen liitteessä I olevaa II lukua ja liitteessä II olevaa XII lukua asetusta (EY) N:o 882/2004 muuttavana
säädöksenä.

(4)

Tämä päätös koskee eläinlääkintä-, rehu- ja elintarvikelainsäädäntöä. Eläinlääkintä-, rehu- ja elintarvikelainsäädäntöä
ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden
kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I
alakohtaisissa mukautuksissa ja sen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa todetaan. Tätä päätöstä ei näin ollen
sovelleta Liechtensteiniin.

(5)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitteitä I ja II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan ETA-sopimuksen liite I seuraavasti:

1. Lisätään I luvun 1.1 osan 11 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004) luetelmakohta
seuraavasti:
”— 32017 R 2460: komission asetus (EU) 2017/2460, annettu 30 päivänä lokakuuta 2017 (EUVL L 348, 29.12.2017,
s. 34)”.

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

EUVL L 348, 29.12.2017, s. 34.
EUVL L 56, 29.2.2008, s. 4.
EUVL L 58, 3.3.2011, s. 69.
EUVL L 201, 30.7.2008, s. 29.
EUVL L 143, 10.6.2010, s. 4.
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2. Lisätään II luvun 31j kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004) luetelmakohdat seuraavasti:
”— 32008 R 0180: komission asetus (EY) N:o 180/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008 (EUVL L 56, 29.2.2008,
s. 4)
—

32008 R 0737: komission asetus (EY) N:o 737/2008, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2008 (EUVL L 201, 30.7.2008,
s. 29)

—

32017 R 2460: komission asetus (EU) 2017/2460, annettu 30 päivänä lokakuuta 2017 (EUVL L 348, 29.12.2017,
s. 34)”.

2 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzzi kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 882/2004) luetelmakohdat seuraavasti:

”— 32008 R 0180: komission asetus (EY) N:o 180/2008, annettu 28 päivänä helmikuuta 2008 (EUVL L 56,
29.2.2008, s. 4)
—

32008 R 0737: komission asetus (EY) N:o 737/2008, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2008 (EUVL L 201,
30.7.2008, s. 29)

—

32017 R 2460: komission asetus (EU) 2017/2460, annettu 30 päivänä lokakuuta 2017 (EUVL L 348,
29.12.2017, s. 34)”.

3 artikla
Asetuksen (EU) 2017/2460 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETAtäydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

4 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
6

5 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.

30.1.2020
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 40/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (Tekniset määräykset,
standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2020/57]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin
on kyse Bacillus amyloliquefaciens -kannan FZB24, Bacillus amyloliquefaciens -kannan MBI 600, savella rikastetun hiilen,
diklorproppi-P:n, etefonin, etridiatsolin, flonikamidin, fluatsifoppi-P:n, vetyperoksidin, metaldehydin, penkonatsolin,
spinetoramin, tau-fluvalinaatin ja Urtica spp.:n jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla 29 päivänä
syyskuuta 2017 annettu komission asetus (EU) 2017/1777 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee rehuihin ja elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Rehuja ja elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä
ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden
kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I
alakohtaisissa mukautuksissa ja liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen
sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitteitä I ja II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 40 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005)
luetelmakohta seuraavasti:

”— 32017 R 1777: komission asetus (EU) 2017/1777, annettu 29 päivänä syyskuuta 2017 (EUVL L 253, 30.9.2017,
s. 1)”.

2 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzy kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 396/2005) luetelmakohta seuraavasti:

”— 32017 R 1777: komission asetus (EU) 2017/1777, annettu 29 päivänä syyskuuta 2017 (EUVL L 253, 30.9.2017,
s. 1)”.

3 artikla
Asetuksen (EU) 2017/1777 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETAtäydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

(1) EUVL L 253, 30.9.2017, s. 1.
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4 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

5 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 41/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/58]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 540/2014 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on ajoneuvon
EU-tyyppihyväksynnässä sovellettavista ajoneuvon akustista varoitusjärjestelmää koskevista vaatimuksista 26 päivänä
kesäkuuta 2017 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/1576 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan I luvun 2a kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 540/2014)
seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

—

32017 R 1576: komission delegoitu asetus (EU) 2017/1576, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2017 (EUVL L 239,
19.9.2017, s. 3)”.

2 artikla
Delegoidun asetuksen (EU) 2017/1576 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden
ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

(1) EUVL L 239, 19.9.2017, s. 3.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan Unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

30.1.2020
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 42/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/59]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta haihtumispäästöjen määrittämismenetelmän osalta (tyyppi 4 -testi) 22
päivänä kesäkuuta 2017 annettu komission asetus (EU) 2017/1221 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan I luvun 45zu kohtaan (komission asetus (EY) N:o 692/2008) luetelmakohta
seuraavasti:

”— 32017 R 1221: komission asetus (EU) 2017/1221, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017 (EUVL L 174, 7.7.2017,
s. 3)”.
2 artikla
Asetuksen (EU) 2017/1221 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETAtäydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 174, 7.7.2017, s. 3.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 43/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/60]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 sekä
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta
ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY,
komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY)
N:o 692/2008 kumoamisesta annetun komission asetuksen (EU) 2017/1151 oikaisemisesta 13 päivänä heinäkuuta
2017 annettu komission asetus (EU) 2017/1347 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan I luvun 45zx kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY),
45zzl kohtaan (komission asetus (EU) N:o 582/2011) ja 45zzv kohtaan (komission asetus (EU) 2017/1151) luetelmakohta
seuraavasti:

”— 32017 R 1347: komission asetus (EU) 2017/1347, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2017 (EUVL L 192, 24.7.2017,
s. 1)”.

2 artikla
Asetuksen (EU) 2017/1347 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETAtäydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

(1) EUVL L 192, 24.7.2017, s. 1.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 44/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/61]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista
tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta
14 päivänä elokuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1473 (1) olisi otettava osaksi ETAsopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta
Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan
sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun
johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54bb kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1235/2008) luetelmakohta
seuraavasti:

”— 32017 R 1473: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1473, annettu 14 päivänä elokuuta 2017 (EUVL L 210,
15.8.2017, s. 4)”.

2 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1473 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen
lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

(1) EUVL L 210, 15.8.2017, s. 4.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 45/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/62]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista
tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta
16 päivänä lokakuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1862 (1) olisi otettava osaksi ETAsopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta
Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan
sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun
johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54bb kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1235/2008) luetelmakohta
seuraavasti:

”— 32017 R 1862: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1862, annettu 16 päivänä lokakuuta 2017 (EUVL L 266,
17.10.2017, s. 1)”.

2 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1862 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen
lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

(1) EUVL L 266, 17.10.2017, s. 1.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 46/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/63]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse
fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käytöstä pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa
lihavartaissa 17 päivänä tammikuuta 2018 annettu komission asetus (EU) 2018/74 (1) olisi otettava osaksi ETAsopimusta.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden
eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta mikrokiteisen selluloosan (E
460 (i)) eritelmien osalta 17 päivänä tammikuuta 2018 annettu komission asetus (EU) 2018/75 (2) olisi otettava osaksi
ETA-sopimusta.

(3)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta
Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan
sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun
johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XII luku seuraavasti:

1) Lisätään 54zzzzr kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008) luetelmakohta seuraavasti:
”— 32018 R 0074: komission asetus (EU) 2018/74, annettu 17 päivänä tammikuuta 2018 (EUVL L 13, 18.1.2018,
s. 21)”.
2) Lisätään 69 kohtaan (komission asetus (EU) N:o 231/2012) luetelmakohta seuraavasti:
”— 32018 R 0075: komission asetus (EU) 2018/75, annettu 17 päivänä tammikuuta 2018 (EUVL L 13, 18.1.2018,
s. 24)”.

2 artikla
Asetusten (EU) 2018/74 ja (EU) 2018/75 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden
ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

(1) EUVL L 13, 18.1.2018, s. 21.
(2) EUVL L 13, 18.1.2018, s. 24.
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3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
3

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 47/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/64]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU)
N:o 10/2011 muuttamisesta 18 päivänä tammikuuta 2018 annettu komission asetus (EU) N:o 2018/79 (1) olisi otettava
osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta
Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan
sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun
johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 55 kohtaan (komission asetus (EU) N:o 10/2011) luetelmakohta
seuraavasti:

”— 32018 R 0079: komission asetus (EU) 2018/79, annettu 18 päivänä tammikuuta 2018 (EUVL L 19.1.2018, s. 31)”.

2 artikla
Asetuksen (EU) 2018/79 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETAtäydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

(1) EUVL L 14, 19.1.2018, s. 31.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 48/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/65]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY täydentämisestä siltä osin kuin on kyse ihmisille tarkoitettujen
lääkkeiden hyvän tuotantotavan periaatteista ja yleisohjeista 15 päivänä syyskuuta 2017 annettu komission direktiivi
(EU) 2017/1572 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XIII luvun 15qd kohdan (komission delegoitu asetus (EU) N:o 1252/2014) jälkeen
teksti seuraavasti:

”15qe. 32017 L 1572: komission direktiivi (EU) 2017/1572, annettu 15 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY täydentämisestä siltä osin kuin on kyse ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden
hyvän tuotantotavan periaatteista ja yleisohjeista (EUVL L 238, 16.9.2017, s. 44).
Tätä sopimusta sovellettaessa direktiivin säännöksiä koskee seuraava mukautus:
Sveitsin tarkastuslaitos tekee Liechtensteinin puolesta tarkastukset Liechtensteinissa Swissmedicin ja Amt für
Gesundheitin sopimuksen perusteella (Verwaltungsvereinbarung betreffend Inspektionen)”.

2 artikla
Direktiivin (EU) 2017/1572 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETAtäydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

(1) EUVL L 238, 16.9.2017, s. 44.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.
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4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 49/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/66]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Huumausaineiden lähtöaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 273/2004 ja unionin ja
kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 111/2005 täydentämisestä sekä komission asetuksen (EY) N:o 1277/2005 kumoamisesta 24 päivänä
huhtikuuta 2015 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2015/1011 (1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L
185, 14.7.2015, s. 31 ja EUVL:ssä L 125, 18.5.2017, s. 75, olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Huumausaineiden lähtöaineista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 273/2004 ja unionin ja
kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä annettua neuvoston
asetusta (EY) N:o 111/2005 koskevista säännöistä 25 päivänä kesäkuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus
(EU) 2015/1013 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Asetuksella (EU) N:o 2015/1011 kumotaan komission asetus (EY) N:o 1277/2005 (3), joka on otettu osaksi ETAsopimusta ja joka olisi näin ollen poistettava ETA-sopimuksesta.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XIII luku seuraavasti:

1) Lisätään 15x kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 273/2004) jälkeen teksti seuraavasti:
”15xa. 32015 R 1011: komission delegoitu asetus (EU) 2015/1011, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015, huumausaineiden
lähtöaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 273/2004 ja unionin ja kolmansien
maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 111/2005 täydentämisestä sekä komission asetuksen (EY) N:o 1277/2005 kumoamisesta (EUVL L 162,
27.6.2015, s. 12), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 185, 14.7.2015, s. 31 ja EUVL:ssä L 125, 18.5.2017,
s. 75.
Tätä sopimusta sovellettaessa delegoidun asetuksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:
Asetusta sovelletaan ETA:n EFTA-valtioihin ainoastaan asetuksen (EY) N:o 273/2004 osalta.

(1) EUVL L 162, 27.6.2015, s. 12.
(2) EUVL L 162, 27.6.2015, s. 33.
(3) EUVL L 202, 3.8.2005, s. 7.
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15xb. 32015 R 1013: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1013, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2015,
huumausaineiden lähtöaineista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 273/2004 ja
unionin ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä
annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 111/2005 koskevista säännöistä (EUVL L 162, 27.6.2015, s. 33).
Tätä sopimusta sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:
Asetusta sovelletaan ETA:n EFTA-valtioihin ainoastaan asetuksen (EY) N:o 273/2004 osalta.”

2) Poistetaan 15ze kohdan (komission asetus (EY) N:o 1277/2005) teksti.
2 artikla
Delegoidun asetuksen (EU) 2015/1011, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 185, 14.7.2015, s. 31 ja EUVL:ssä L
125, 18.5.2017, s. 75, sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1013 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan
Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
4

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 50/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/67]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 273/2004 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen huumausaineiden lähtöaineiden sisällyttämisestä luokiteltujen aineiden
luetteloon 29 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2016/1443 (1) olisi otettava osaksi
ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XIII luvun 15x kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 273/2004) luetelmakohta seuraavasti:

”— 32016 R 1443: komission delegoitu asetus (EU) 2016/1443, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 235,
1.9.2016, s. 6)”.
2 artikla
Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1443 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden
ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 235, 1.9.2016, s. 6.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 51/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/68]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU
muuttamisesta 15 päivänä marraskuuta 2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2102 (1)
olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XV luvun 12q kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU)
luetelmakohta seuraavasti:

”— 32017 L 2102: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2102, annettu 15 päivänä marraskuuta
2017 (EUVL L 305, 21.11.2017, s. 8)”.
2 artikla
Direktiivin (EU) 2017/2102 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETAtäydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 305, 21.11.2017, s. 8.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 52/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/69]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta oktametyylisyklotetrasiloksaanin
(D4) ja dekametyylisyklopentasiloksaanin (D5) osalta 10 päivänä tammikuuta 2018 annettu komission asetus (EU)
2018/35 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XV luvun 12zc kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
1907/2006) luetelmakohta seuraavasti:

”— 32018 R 0035: komission asetus (EU) 2018/35, annettu 10 päivänä tammikuuta 2018 (EUVL L 6, 11.1.2018,
s. 45)”.
2 artikla
Asetuksen (EU) 2018/35 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETAtäydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 6, 11.1.2018, s. 45.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 53/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/70]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Imiprotriinin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 14 päivänä
joulukuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2326 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

2-metyyli-1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onin hyväksymisestä valmisteryhmään 6 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä
tehoaineena 14 päivänä joulukuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2327 (2) olisi otettava
osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Kreosootin käyttöä valmisteryhmään 8 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksynnän voimassaolon
päättymispäivän lykkäämisestä 14 päivänä joulukuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2334 (3)
olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XV luvun 12zzzzze kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1383)
jälkeen kohdat seuraavasti:

”12zzzzzf. 32017 R 2326: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2326, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017,
imiprotriinin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18
(EUVL L 333, 15.12.2017, s. 22).
12zzzzzg. 32017 R 2327: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2327, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017,
2-metyyli-1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onin hyväksymisestä valmisteryhmään 6 kuuluvissa biosidivalmisteissa
käytettävänä tehoaineena (EUVL L 333, 15.12.2017, s. 25).
12zzzzzh. 32017 D 2334: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2334, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017,
kreosootin käyttöä valmisteryhmään 8 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksynnän voimassaolon
päättymispäivän lykkäämisestä (EUVL L 333, 15.12.2017, s. 64)”.

2 artikla
Täytäntöönpanoasetusten (EU) 2017/2326 ja (EU) 2017/2327 ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/2334 islanniksi ja
norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

(1) EUVL L 333, 15.12.2017, s. 22.
(2) EUVL L 333, 15.12.2017, s. 25.
(3) EUVL L 333, 15.12.2017, s. 64.
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3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
4

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 54/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/71]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tehoaineen pikoksistrobiini hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 10 päivänä elokuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU)
2017/1455 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tehoaineen DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli) hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden
markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti sekä
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta 23 päivänä elokuuta 2017 annettu komission
täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1496 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineiden 1-metyylisyklopropeeni, beta-syflutriini,
klorotaloniili, klorotoluroni, sypermetriini, daminotsidi, deltametriini, dimetanamidi-P, flufenaset, flurtamoni,
forklorfenuroni, fostiatsaatti, indoksakarbi, iprodioni, MCPA, MCPB, siltiofami, tiofanaattimetyyli ja tribenuroni
hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä 30 päivänä elokuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus
(EU) 2017/1511 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Tehoaineen beta-sypermetriini hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti 6 päivänä syyskuuta 2017 annettu
komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2017/1526 (4) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden syflufenamidi,
fluopikolidi, heptamaloksyloglukaani ja malationi hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä 6 päivänä syyskuuta
2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2017/1527 (5) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(6)

Perusaineen natriumkloridi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o
540/2011 liitteen muuttamisesta 7 päivänä syyskuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1529 (6)
olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(7)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen kvitsalofoppi-P-tefuryyli hyväksynnän
voimassaoloajan pidentämiseksi 7 päivänä syyskuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1530 (7)
olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

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

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

Tehoaineen imatsamoksi hyväksynnän uusimisesta korvattavana tehoaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 7 päivänä syyskuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU)
2017/1531 (8) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(9)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XV luku seuraavasti:

1) Lisätään 13a kohtaan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011) luetelmakohdat seuraavasti:
”— 32017 R 1455: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1455, annettu 10 päivänä elokuuta 2017 (EUVL L 208,
11.8.2017, s. 28)
—

32017 R 1496: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1496, annettu 23 päivänä elokuuta 2017 (EUVL L 218,
24.8.2017, s. 7)

—

32017 R 1511: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1511, annettu 30 päivänä elokuuta 2017 (EUVL L 224,
31.8.2017, s. 115)

—

32017 R 1527: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1527, annettu 6 päivänä syyskuuta 2017 (EUVL L 231,
7.9.2017, s. 3)

—

32017 R 1529: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1529, annettu 7 päivänä syyskuuta 2017 (EUVL L 232,
8.9.2017, s. 1)

—

32017 R 1530: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1530, annettu 7 päivänä syyskuuta 2017 (EUVL L 232,
8.9.2017, s. 4)

—

32017 R 1531: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1531, annettu 7 päivänä syyskuuta 2017 (EUVL L 232,
8.9.2017, s. 6)”.

2) Lisätään 13zzzzzzzy kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1506) jälkeen kohdat seuraavasti:
”13zzzzzzzz. 32017 R 1455: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1455, annettu 10 päivänä elokuuta 2017,
tehoaineen pikoksistrobiini hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille
saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 208, 11.8.2017,
s. 28)
13zzzzzzzza. 32017 R 1496: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1496, annettu 23 päivänä elokuuta 2017,
tehoaineen DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli) hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden
markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009
mukaisesti sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta (EUVL L 218,
24.8.2017, s. 7)

(8) EUVL L 232, 8.9.2017, s. 6.
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13zzzzzzzzb. 32017 R 1526: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1526, annettu 6 päivänä syyskuuta 2017,
tehoaineen beta-sypermetriini hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 231,
7.9.2017, s. 1)
13zzzzzzzzc. 32017 R 1529: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1529, annettu 7 päivänä syyskuuta
2017, perusaineen natriumkloridi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 232, 8.9.2017, s. 1)
13zzzzzzzzd. 32017 R 1531: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1531, annettu 7 päivänä syyskuuta 2017,
tehoaineen imatsamoksi hyväksynnän uusimisesta korvattavana tehoaineena kasvinsuojeluaineiden
markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009
mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L
232, 8.9.2017, s. 6)”.
2 artikla
Täytäntöönpanoasetusten (EU) 2017/1455, (EU) 2017/1496, (EU) 2017/1511, (EU) 2017/1526, (EU) 2017/1527,
(EU) 2017/1529, (EU) 2017/1530 ja (EU) 2017/1531 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin
virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
9

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 55/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/72]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämistä koskevien tieteellisten kriteerien vahvistamisesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla 4 päivänä syyskuuta 2017 annettu komission delegoitu
asetus (EU) 2017/2100 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XV luvun 25 kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2005) jälkeen
kohta seuraavasti:

”26. 32017 R 2100: Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2100, annettu 4 päivänä syyskuuta 2017, hormonitoimintaa
häiritsevien ominaisuuksien määrittämistä koskevien tieteellisten kriteerien vahvistamisesta Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla (EUVL L 301, 17.11.2017, s. 1)”.
2 artikla
Delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden
ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 301, 17.11.2017, s. 1.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 56/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/73]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen III
muuttamisesta 4 päivänä joulukuuta 2017 annettu komission asetus (EU) 2017/2228 (1), sellaisena kuin se on oikaistuna
EUVL:ssä L 326, 9.12.2017, s. 55, olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XVI luvun 1a kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
1223/2009) luetelmakohta seuraavasti:

”— 32017 R 2228: komission asetus (EU) 2017/2228, annettu 4 päivänä joulukuuta 2017 (EUVL L 319, 5.12.2017,
s. 2), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 326, 9.12.2017, s. 55”.
2 artikla
Asetuksen (EU) 2017/2228, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 326, 9.12.2017, s. 55, islanniksi ja norjaksi laaditut
tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 319, 5.12.2017, s. 2.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 57/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/74]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen
osoittamiseen käytettävän vapaaehtoisen Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme
-järjestelmän hyväksymisestä 13 päivänä joulukuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2317 (1)
olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XVII luvun 6aw kohdan (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2164)
jälkeen seuraava:

”6ax.

32017 D 2317: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2317, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen
osoittamiseen käytettävän vapaaehtoisen Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme
-järjestelmän hyväksymisestä (EUVL L 331, 14.12.2017, s. 79)”.

2 artikla
Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/2317 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen
lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

(1) EUVL L 331, 14.12.2017, s. 79.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 58/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/75]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja asevoimia
ja hankintaviranomaisia koskevien yleisten siirtolupien soveltamisalan ja ehtojen yhdenmukaistamisesta 30 päivänä
marraskuuta 2016 annettu komission suositus (EU) 2016/2123 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY 9 artiklassa tarkoitettuja luotettavuustodistuksen saaneita
vastaanottajia koskevien yleisten siirtolupien soveltamisalan ja ehtojen yhdenmukaistamisesta 30 päivänä marraskuuta
2016 annettu komission suositus (EU) 2016/2124 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevassa XIX luvussa otsakkeen ”SÄÄDÖKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON
KIINNITETTÄVÄ HUOMIOTA” alle 15 kohdan (komission suositus 2011/24/EU) jälkeen kohdat seuraavasti:

”16. 32016 H 2123: komission suositus (EU) 2016/2123, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2009/43/EY 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja asevoimia ja hankintaviranomaisia
koskevien yleisten siirtolupien soveltamisalan ja ehtojen yhdenmukaistamisesta (EUVL L 329, 3.12.2016, s. 101)

17. 32016 H 2124: komission suositus (EU) 2016/2124, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY 9 artiklassa tarkoitettuja luotettavuustodistuksen saaneita vastaanottajia
koskevien yleisten siirtolupien soveltamisalan ja ehtojen yhdenmukaistamisesta (EUVL L 329, 3.12.2016, s. 105)”.

2 artikla
Suositusten (EU) 2016/2123 ja (EU) 2016/2124 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen
lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

(1) EUVL L 329, 3.12.2016, s. 101.
(2) EUVL L 329, 3.12.2016, s. 105.
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3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
3

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.

L 26/44

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

30.1.2020

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 59/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/76]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Edellytyksistä yhdenmukaistetun standardin EN 16351 mukaisten ristiinliimattujen massiivipuutuotteiden ja
yhdenmukaistetun standardin EN 14374 mukaisten viilupuutuotteiden luokittelulle ilman testausta niiden paloteknisen
käyttäytymisen osalta 3 päivänä elokuuta 2017 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/2293 (1) olisi otettava
osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XXI luvun 2v kohdan (komission delegoitu asetus (EU) 2017/1228) jälkeen
kohta seuraavasti:

”2w. 32017 R 2293: komission delegoitu asetus (EU) 2017/2293, annettu 3 päivänä elokuuta 2017, edellytyksistä
yhdenmukaistetun standardin EN 16351 mukaisten ristiinliimattujen massiivipuutuotteiden ja yhdenmukaistetun
standardin EN 14374 mukaisten viilupuutuotteiden luokittelulle ilman testausta niiden paloteknisen käyttäytymisen
osalta (EUVL L 329, 13.12.2017, s. 1)”.

2 artikla
Delegoidun asetuksen (EU) 2017/2293 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden
ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

(1) EUVL L 329, 13.12.2017, s. 1.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 60/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/77]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Köysiratalaitteistoista ja direktiivin 2000/9/EY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2016 annettu Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetus (EU) 2016/424 (1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 266, 30.9.2016, s. 8, olisi otettava
osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Asetuksella (EU) 2016/424 kumotaan 21 päivästä huhtikuuta 2018 alkaen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2000/9/EY (2), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja joka on sen vuoksi poistettava ETA-sopimuksesta 21 päivästä
huhtikuuta 2018 alkaen.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XXIV luku seuraavasti:

1) Lisätään 1d kohdan (komission päätös 2012/32/EU) jälkeen kohta seuraavasti:
”1e. 32016 R 0424: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/424, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016,
köysiratalaitteistoista ja direktiivin 2000/9/EY kumoamisesta (EUVL L 81, 31.3.2016, s. 1), sellaisena kuin se on
oikaistuna EUVL:ssä L 266, 30.9.2016, s. 8”.
2) Poistetaan 1b kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/9/EY) teksti 21 päivästä huhtikuuta 2018
alkaen.

2 artikla
Asetuksen (EU) 2016/424, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 266, 30.9.2016, s. 8, islanniksi ja norjaksi laaditut
tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
3

(1) EUVL L 81, 31.3.2016, s. 1.
(2) EYVL L 106, 3.5.2000, s. 21.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 61/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta
[2020/78]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 täydentämisestä siltä osin kuin kyse on liikkuviin
työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottorien päästörajoja ja tyyppihyväksyntää koskevista teknisistä ja yleisistä
vaatimuksista 19 päivänä joulukuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/654 (1) olisi otettava osaksi
ETA-sopimusta.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 täydentämisestä liikkuviin työkoneisiin asennettujen
käytössä olevien polttomoottoreiden kaasupäästöjen valvonnan osalta 19 päivänä joulukuuta 2016 annettu komission
delegoitu asetus (EU) 2017/655 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästörajoja ja tyyppihyväksyntää koskevien hallinnollisten
vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 mukaisesti 19 päivänä
joulukuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/656 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XXIV luvun 1e kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o
2016/424) jälkeen kohdat seuraavasti:

”1f. 32017 R 0654: komission delegoitu asetus (EU) 2017/654, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse liikkuviin työkoneisiin
tarkoitettujen polttomoottorien päästörajoja ja tyyppihyväksyntää koskevista teknisistä ja yleisistä vaatimuksista
(EUVL L 102, 13.4.2017, s. 1)
1g. 32017 R 0655: komission delegoitu asetus (EU) 2017/655, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 täydentämisestä liikkuviin työkoneisiin asennettujen käytössä
olevien polttomoottoreiden kaasupäästöjen valvonnan osalta (EUVL L 102, 13.4.2017, s. 334)
1h. 32017 R 0656: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/656, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, liikkuviin
työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästörajoja ja tyyppihyväksyntää koskevien hallinnollisten
vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 mukaisesti (EUVL L 102,
13.4.2017, s. 364)”.

(1) EUVL L 102, 13.4.2017, s. 1.
(2) EUVL L 102, 13.4.2017, s. 334.
(3) EUVL L 102, 13.4.2017, s. 364.
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2 artikla
Komission delegoitujen asetusten (EU) 2017/654, (EU) 2017/655 ja (EU) 2017/656 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka
julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*), tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 ETA-sopimuksen osaksi ottamisesta
annetun ETA:n sekakomitean päätöksen voimaantulopäivänä, sen mukaan, kumpi niistä on myöhäisempi.
4

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 62/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2020/79]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) 10 päivänä lokakuuta 2014 annettu komission delegoitu asetus
(EU) 2015/35 (1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 307, 25.11.2015, s. 31, olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on lakisääteisten pääomavaatimusten
laskenta vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksen hallussa olevien varojen useiden luokkien osalta 30 päivänä syyskuuta
2015 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2016/467 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 saksankielisen
toisinnon oikaisemisesta 22 päivänä elokuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2016/2283 (3) olisi otettava
osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 bulgarian-, kreikan-,
kroaatin-, liettuan-, maltan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, slovakin-, tšekin- ja vironkielisten toisintojen oikaisemisesta
16 päivänä joulukuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2017/669 (4) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(5)

Sisäisen mallin hyväksyntämenettelyä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista
teknisistä täytäntöönpanostandardeista 19 päivänä maaliskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus
(EU) 2015/460 (5) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(6)

Ryhmänsisäisen mallin käyttöhakemuksesta tehtävää yhteistä päätöstä koskevaan menettelyyn sovellettavista Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 19 päivänä
maaliskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/461 (6) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(7)

Valvontaviranomaisten noudattamia erillisyhtiöiden perustamisen hyväksyntämenettelyjä, erillisyhtiöihin liittyvää
valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa sekä erillisyhtiöiden tietojen raportoinnissa käytettävien
esitysmuotojen ja lomakkeiden vahvistamista koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY
mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 19 päivänä maaliskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus
(EU) 2015/462 (7) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

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

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

Yrityskohtaisten parametrien käytön edellyttämää valvontaviranomaisten hyväksyntämenettelyä koskevista Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 24 päivänä
maaliskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/498 (8) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(9)

Oman lisävarallisuuden erien käyttämisen hyväksyttämisessä valvontaviranomaisilla noudatettavia menettelyjä koskevista
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
24 päivänä maaliskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/499 (9) olisi otettava osaksi ETAsopimusta.

(10)

Vastaavuuskorjauksen soveltamista koskevassa valvontaviranomaisen hyväksynnässä noudatettavia menettelyjä koskevista
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 24
päivänä maaliskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/500 (10) olisi otettava osaksi ETAsopimusta.

(11)

Sellaisten aluehallintojen ja paikallisviranomaisten luetteloja, joilta olevia saamisia käsitellään samoin kuin saamisia
keskushallinnolta, koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä
täytäntöönpanostandardeista 11 päivänä marraskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2011 (11)
olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(12)

Pääomavaatimuksen korotuksen vahvistamiseen, laskemiseen ja poistamiseen liittyviä päätöksentekomenettelyjä koskevista
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
11 päivänä marraskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2012 (12) olisi otettava osaksi
ETA-sopimusta.

(13)

Sairausvakuutusriskin tasoitusjärjestelmiin liittyviä keskihajontoja koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 11 päivänä marraskuuta 2015 annettu
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2013 (13) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(14)

Tietojen toimittamisessa ryhmävalvojalle sekä valvontaviranomaisten välisessä tietojenvaihdossa käytettäviä menettelyjä
ja lomakkeita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä
täytäntöönpanostandardeista 11 päivänä marraskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2014 (14)
olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(15)

Ulkoisten luottoluokitusten arviointimenettelyjä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY
mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 11 päivänä marraskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus
(EU) 2015/2015 (15) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(16)

Standardiosakepääomavaatimuksen symmetriseen mukautukseen liittyvää osakeindeksiä koskevista Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 11 päivänä marraskuuta 2015
annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2016 (16) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(17)

Euroon sidottujen valuuttojen valuuttariskin pääomavaatimuksen laskemiseen käytettäviä korjauskertoimia koskevista
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 11
päivänä marraskuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2017 (17) olisi otettava osaksi ETAsopimusta.

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

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

Tietojen toimittamisessa valvontaviranomaisille käytettäviä taulukoita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 2 päivänä joulukuuta 2015 annettu komission
täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2450 (18) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisessa valvontaviranomaisten tietojen antamisessa
käytettäviä taulukoita ja rakennetta koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 2 päivänä joulukuuta 2015
annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2451 (19) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(20)

Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaan kertomukseen liittyviä menettelyjä, julkistamismuotoja ja taulukoita
koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
2 päivänä joulukuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2452 (20) olisi otettava osaksi ETAsopimusta.

(21)

Vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista raportointia
varten, jonka viitepäivä on 1 päivänä tammikuuta alkavalla ja 30 päivänä maaliskuuta 2016 päättyvällä ajanjaksolla,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) mukaisesti 5 päivänä helmikuuta 2016
annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/165 (21) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(22)

Vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista
raportointia varten, jonka viitepäivä on 31 päivänä maaliskuuta alkavalla ja 29 päivänä kesäkuuta 2016 päättyvällä
ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti 27 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus
(EU) 2016/869 (22) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(23)

Vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista
raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä kesäkuuta alkavalla ja 29 päivänä syyskuuta 2016 päättyvällä
ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti 8 päivänä elokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus
(EU) 2016/1376 (23) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(24)

Osakeriskialamoduuliin liittyvän siirtymätoimenpiteen soveltamismenettelyjä koskevista Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 9 päivänä syyskuuta 2016
annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1630 (24) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(25)

Ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten sijoittamista objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon
koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
11 päivänä lokakuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1800 (25) olisi otettava osaksi ETAsopimusta.

(26)

Tietojen toimittamisessa valvontaviranomaisille käytettäviä taulukoita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) 2015/2450 muuttamisesta ja oikaisemisesta 20 päivänä lokakuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus
(EU) 2016/1868 (26) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

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

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

Vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista
raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä syyskuuta alkavalla ja 30 päivänä joulukuuta 2016 päättyvällä
ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti 10 päivänä marraskuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus
(EU) 2016/1976 (27) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(28)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 172 artiklan 2 kohtaan, 227 artiklan 4 kohtaan
ja 260 artiklan 3 kohtaan perustuvasta Sveitsissä voimassa olevan, vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä
koskevan vakavaraisuusjärjestelyn vastaavuudesta 5 päivänä kesäkuuta 2015 annettu komission delegoitu päätös
(EU) 2015/1602 (28) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(29)

Australiassa, Bermudassa, Brasiliassa, Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa voimassa olevien ja näissä maissa
kotipaikkaa pitäviin vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiin sovellettavien vakavaraisuusjärjestelyjen tilapäisestä
vastaavuudesta 12 päivänä kesäkuuta 2015 annettu komission delegoitu päätös (EU) 2015/2290 (29), sellaisena kuin
se on oikaistuna EUVL:ssä L 328, 12.12.2015, s. 126, olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(30)

Bermudassa voimassa olevan, vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevan valvontajärjestelyn vastaavuudesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY säädetyn järjestelyn kanssa ja komission delegoidun päätöksen
(EU) 2015/2290 muuttamisesta 26 päivänä marraskuuta 2015 annettu komission delegoitu päätös (EU) 2016/309 (30)
olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(31)

Japanissa voimassa olevan, vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevan vakavaraisuusjärjestelyn vastaavuudesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY säädetyn järjestelyn kanssa 26 päivänä marraskuuta 2015
annettu komission delegoitu päätös (EU) 2016/310 (31) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(32)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä IX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä IX olevan 1a kohdan (poistettu) jälkeen seuraava:

”1aa. 32015 D 1602: komission delegoitu päätös (EU) 2015/1602, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 172 artiklan 2 kohtaan, 227 artiklan 4 kohtaan ja 260
artiklan 3 kohtaan perustuvasta Sveitsissä voimassa olevan, vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevan
vakavaraisuusjärjestelyn vastaavuudesta (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 95)
1ab. 32015 D 2290: komission delegoitu päätös (EU) 2015/2290, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2015, Australiassa,
Bermudassa, Brasiliassa, Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa voimassa olevien ja näissä maissa kotipaikkaa
pitäviin vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiin sovellettavien vakavaraisuusjärjestelyjen tilapäisestä vastaavuudesta
(EUVL L 323, 9.12.2015, s. 22), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 328, 12.12.2015, s. 126, sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavalla:
—

32016 D 0309: komission delegoitu asetus (EU) 2016/309, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015 (EUVL L 58,
4.3.2016, s. 50)

1ac. 32016 D 0309: komission delegoitu päätös (EU) 2016/309, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, Bermudassa
voimassa olevan, vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevan valvontajärjestelyn vastaavuudesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY säädetyn järjestelyn kanssa ja komission delegoidun päätöksen
(EU) 2015/2290 muuttamisesta (EUVL L 58, 4.3.2016, s. 50)

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

EUVL L 309, 16.11.2016, s. 1.
EUVL L 248, 24.9.2015, s. 95.
EUVL L 323, 9.12.2015, s. 22.
EUVL L 58, 4.3.2016, s. 50.
EUVL L 58, 4.3.2016, s. 55.
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1ad. 32016 D 0310: komission delegoitu päätös (EU) 2016/310, annettu 26 päivänä marraskuuta 2015, Japanissa
voimassa olevan, vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä koskevan vakavaraisuusjärjestelyn vastaavuudesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY säädetyn järjestelyn kanssa (EUVL L 58, 4.3.2016, s. 55)
1b. 32015 R 0035: komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä
L 307, 25.11.2015, s. 31, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:
—

32016 R 0467: komission delegoitu asetus (EU) 2016/467, annettu 30 päivänä syyskuuta 2015 (EUVL L 85,
1.4.2016, s. 6)

—

32016 R 2283: komission delegoitu asetus (EU) 2016/2283, annettu 22 päivänä elokuuta 2016 (EUVL L 346,
20.12.2016, s. 11)

—

32017 R 0669: komission delegoitu asetus (EU) 2017/669, annettu 16 päivänä joulukuuta 2016 (EUVL L 97,
8.4.2017, s. 3)

Tätä sopimusta sovellettaessa delegoidun asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a) Lisätään EFTA-valtioiden osalta 85 artiklaan kohta seuraavasti:
’Valvontaviranomainen voi määrätä, että muut aluehallinnot ja paikallisviranomaiset, joiden osalta ei ole saatavissa
nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa luottoluokitusta, katsotaan altistumiksi, joiden luottoluokitus
on yhden asteen korkeampi kuin keskushallinnon antama luottoluokitus sillä lainkäyttöalueella, joilla mainitut
hallinnot ja viranomaiset sijaitsevat.”

b) Lisätään EFTA-valtioiden osalta 192 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:
’Valvontaviranomainen voi asettaa tappio-osuuden vähimmäistason nollaa korkeammalle tasolle varmistaakseen
kiinnelainan altistumalle yleisen pääomavaatimuksen, joka noudattaa pääomavaatimusta, jota luottolaitokset
soveltavat tällaisiin, hallussaan oleviin altistumiin asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti.”

c) Lisätään 288 artiklaan kohta seuraavasti:
’EFTA-valtioiden tapauksessa, tämän artiklan mukaisia tekijöitä ja kriteerejä arvioitaessa, EFTAn
valvontaviranomainen toimittaa viipymättä EVLEVille kaikki tiedot, joita se tarvitsee laatiakseen luonnoksen
EFTAn valvontaviranomaiselle.”

1c. 32015 R 0460: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/460, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2015, sisäisen
mallin hyväksyntämenettelyä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista
teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 76, 20.3.2015, s. 13)
1d. 32015 R 0461: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/461, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2015,
ryhmänsisäisen mallin käyttöhakemuksesta tehtävää yhteistä päätöstä koskevaan menettelyyn sovellettavista Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 76,
20.3.2015, s. 19)
1e. 32015 R 0462: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/462, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2015,
valvontaviranomaisten noudattamia erillisyhtiöiden perustamisen hyväksyntämenettelyjä, erillisyhtiöihin liittyvää
valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa sekä erillisyhtiöiden tietojen raportoinnissa käytettävien
esitysmuotojen ja lomakkeiden vahvistamista koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY
mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 76, 20.3.2015, s. 23)
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32015 R 0498: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/498, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2015,
yrityskohtaisten parametrien käytön edellyttämää valvontaviranomaisten hyväksyntämenettelyä koskevista Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 79,
25.3.2015, s. 8)

1g. 32015 R 0499: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/499, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2015, oman
lisävarallisuuden erien käyttämisen hyväksyttämisessä valvontaviranomaisilla noudatettavia menettelyjä koskevista
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
(EUVL L 79, 25.3.2015, s. 12)

1h. 32015 R 0500: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/500, annettu 24 päivänä maaliskuuta
2015, vastaavuuskorjauksen soveltamista koskevassa valvontaviranomaisen hyväksynnässä noudatettavia
menettelyjä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä
täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 79, 25.3.2015, s. 18)

1i.

32015 R 2011: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2011, annettu 11 päivänä marraskuuta 2015,
sellaisten aluehallintojen ja paikallisviranomaisten luetteloja, joilta olevia saamisia käsitellään samoin kuin saamisia
keskushallinnolta, koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä
täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 295, 12.11.2015, s. 3)

1j.

32015 R 2012: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2012, annettu 11 päivänä marraskuuta 2015,
pääomavaatimuksen korotuksen vahvistamiseen, laskemiseen ja poistamiseen liittyviä päätöksentekomenettelyjä
koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä
täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 295, 12.11.2015, s. 5)

1k. 32015 R 2013: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2013, annettu 11 päivänä marraskuuta 2015,
sairausvakuutusriskin tasoitusjärjestelmiin liittyviä keskihajontoja koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 295, 12.11.2015, s. 9)

1l.

32015 R 2014: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2014, annettu 11 päivänä marraskuuta 2015, tietojen
toimittamisessa ryhmävalvojalle sekä valvontaviranomaisten välisessä tietojenvaihdossa käytettäviä menettelyjä
ja lomakkeita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä
täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 295, 12.11.2015, s. 11)

1m. 32015 R 2015: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2015, annettu 11 päivänä marraskuuta 2015, ulkoisten
luottoluokitusten arviointimenettelyjä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY
mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 295, 12.11.2015, s. 16)

1n. 32015 R 2016: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2016, annettu 11 päivänä marraskuuta 2015,
standardiosakepääomavaatimuksen symmetriseen mukautukseen liittyvää osakeindeksiä koskevista Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 295,
12.11.2015, s. 18)

1o. 32015 R 2017: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2017, annettu 11 päivänä marraskuuta 2015, euroon
sidottujen valuuttojen valuuttariskin pääomavaatimuksen laskemiseen käytettäviä korjauskertoimia koskevista
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
(EUVL L 295, 12.11.2015, s. 21)
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1p. 32015 R 2450: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2450, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, tietojen
toimittamisessa valvontaviranomaisille käytettäviä taulukoita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 347, 31.12.2015, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna seuraavalla:

—

32016 R 1868: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1868, annettu 20 päivänä lokakuuta 2016
(EUVL L 286, 21.10.2016, s. 35)

1q. 32015 R 2451: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2451, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisessa valvontaviranomaisten tietojen antamisessa käytettäviä
taulukoita ja rakennetta koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 347, 31.12.2015, s. 1224)

Tätä sopimusta sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

Muutetaan 1 artikla EFTA-valtioiden osalta seuraavasti:

i) Ei sovelleta a alakohtaa.

ii) Korvataan b alakohdassa ilmaisu ’unionin lainsäädäntöön” ilmaisulla ’ETA-sopimukseen”.

1r.

32015 R 2452: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2452, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015, vakavaraisuutta
ja taloudellista tilaa koskevaan kertomukseen liittyviä menettelyjä, julkistamismuotoja ja taulukoita koskevista
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
(EUVL L 347, 31.12.2015, s. 1285)

1s. 32016 R 0165: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/165, annettu 5 päivänä helmikuuta 2016,
vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista
raportointia varten, jonka viitepäivä on 1 päivänä tammikuuta alkavalla ja 30 päivänä maaliskuuta 2016 päättyvällä
ajanjaksolla, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) mukaisesti (EUVL L 32,
9.2.2016, s. 31)

1t.

32016 R 0869: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/869, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016,
vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista
raportointia varten, jonka viitepäivä on 31 päivänä maaliskuuta alkavalla ja 29 päivänä kesäkuuta 2016 päättyvällä
ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti (EUVL L 147, 3.6.2016, s. 1)

1u. 32016 R 1376: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1376, annettu 8 päivänä elokuuta 2016,
vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista
raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä kesäkuuta alkavalla ja 29 päivänä syyskuuta 2016 päättyvällä
ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti (EUVL L 224, 18.8.2016, s. 1)
1v. 32016 R 1630: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1630, annettu 9 päivänä syyskuuta 2016,
osakeriskialamoduuliin liittyvän siirtymätoimenpiteen soveltamismenettelyjä koskevista Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 243, 10.9.2016,
s. 1)
1w. 32016 R 1800: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1800, annettu 11 päivänä lokakuuta 2016, ulkoisten
luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten sijoittamista objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon koskevista
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
(EUVL L 275, 12.10.2016, s. 19)
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1x. 32016 R 1976: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1976, annettu 10 päivänä marraskuuta 2016,
vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista
raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä syyskuuta alkavalla ja 30 päivänä joulukuuta 2016 päättyvällä
ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti (EUVL L 309, 16.11.2016, s. 1).”
2 artikla
Delegoitujen asetusten (EU) 2015/35, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 307, 25.11.2015, s. 31, (EU) 2016/467,
(EU) 2016/2283 ja (EU) 2017/669, täytäntöönpanoasetusten (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 ja (EU) 2016/1976 sekä delegoitujen päätösten (EU)
2015/1602, (EU) 2015/2290, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 328, 12.12.2015, s. 126, (EU) 2016/309 ja (EU)
2016/310 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat
todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*), tai sinä päivänä, jona ETA:n sekakomitean päätös, jolla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2014/51/EU otetaan osaksi ETA-sopimusta, tulee voimaan, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.
32

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 63/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2020/80]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täydentämisestä säilytysyhteisöjen velvollisuuksien osalta
17 päivänä joulukuuta 2015 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2016/438 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tietojen toimittamiseen liittyviä vakiomenettelyjä ja -muotoja koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/65/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 25 päivänä heinäkuuta 2016 annettu
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1212 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä IX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä IX olevan 30f kohdan (komission direktiivi 2010/44/EU) jälkeen seuraava:

”30g. 32016 R 0438: komission delegoitu asetus (EU) 2016/438, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täydentämisestä säilytysyhteisöjen velvollisuuksien osalta
(EUVL L 78, 24.3.2016, s. 11).
Tätä sopimusta sovellettaessa delegoidun asetuksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:
Lisätään EFTA-valtioiden osalta 10 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisun ’täytäntöönpanosäädökset,
jotka komissio on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 107 artiklan 4
kohdan nojalla” jälkeen ilmaisu ’ja joita sovelletaan ETA-alueella”.

30h.

32016 R 1212: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1212, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2016, tietojen
toimittamiseen liittyviä vakiomenettelyjä ja -muotoja koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/65/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 199, 26.7.2016, s. 6)”.

2 artikla
Delegoidun asetuksen (EU) 2016/438 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1212 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka
julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

(1) EUVL L 78, 24.3.2016, s. 11.
(2) EUVL L 199, 26.7.2016, s. 6.
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3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*), tai sinä päivänä, jona ETA:n sekakomitean päätös, jolla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit
2013/14/EU ja 2014/91/EU otetaan osaksi ETA-sopimusta, tulee voimaan, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.
3

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 64/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta [2020/81]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppalaisista riskipääomarahastoista 17 päivänä huhtikuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EU) N:o 345/2013 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista 17 päivänä huhtikuuta 2013 annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 345/2013
16 artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen muotoa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista 3 päivänä
kesäkuuta 2014 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 593/2014 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 346/2013 17 artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen muotoa koskevista teknisistä
täytäntöönpanostandardeista 3 päivänä kesäkuuta 2014 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 594/2014 (4)
olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(5)

ETA-sopimuksen liite IX olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä IX olevan 31bcai kohdan (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2042) jälkeen
kohta seuraavasti:

”31bd. 32013 R 0345: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 345/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta
2013, eurooppalaisista riskipääomarahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 1)
Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a) Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrätään, ja jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä,
’jäsenvaltio(i)lla” tarkoitetaan asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-valtioita ja ’toimivaltaisilla viranomaisilla”
tarkoitetaan asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-valtioiden toimivaltaisia viranomaisia.
b) Lisätään 22 ja 23 artiklassa ilmaisun ’EAMV” jälkeen ilmaisu ’tai tapauksen mukaan EFTAn
valvontaviranomainen”.

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

EUVL L 115, 25.4.2013, s. 1.
EUVL L 115, 25.4.2013, s. 18.
EUVL L 165, 4.6.2014, s. 41.
EUVL L 165, 4.6.2014, s. 44.
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c) Korvataan 23 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ’unionin lainsäädännön” ilmaisulla ’ETA-sopimuksen määräysten”.
d) Korvataan 24 artiklassa ilmaisu ’EAMV:lle, joka” ilmaisulla ’EAMV:lle. EAMV tai tapauksen mukaan EFTAn
valvontaviranomainen”.”
”31bda.	
32014 R 0593: komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 593/2014, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014,
eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
345/2013 16 artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen muotoa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
ETA:n kannalta merkityksellinen teksti (EUVL L 165, 4.6.2014, s. 41)”.
”31be.

32013 R 0346: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta
2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (EUVL L 115, 25.4.2013, s.
18)
Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a) Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrätään, ja jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä,
’jäsenvaltio(i)lla” tarkoitetaan asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-valtioita ja ’toimivaltaisilla viranomaisilla”
tarkoitetaan asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-valtioiden toimivaltaisia viranomaisia.
b) Lisätään 23 ja 24 artiklassa ilmaisun ’EAMV” jälkeen ilmaisu ’tai tapauksen mukaan EFTAn
valvontaviranomainen”.
c) Korvataan 24 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ’unionin lainsäädännön” ilmaisulla ’ETA-sopimuksen määräysten”.
d) Korvataan 25 artiklassa ilmaisu ’EAMV:lle, joka” ilmaisulla ’EAMV:lle. EAMV tai tapauksen mukaan EFTAn
valvontaviranomainen”.”
”31bea. 32014 R 0594: komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 594/2014, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2014,
eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 346/2013 17 artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen muotoa koskevista
teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 165, 4.6.2014, s. 44).”
2 artikla
Asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 sekä täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 593/2014, (EU) N:o 594/2014
islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat
todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
5

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 65/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2020/82]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansallisten sähköisten maantiekuljetusyritysrekisterien yhteenliittämistä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EU)
N:o 1213/2010 kumoamisesta 1 päivänä huhtikuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/480 (1)
olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Kansallisten sähköisten maantiekuljetusyritysrekisterien yhteenliittämistä koskevista yhteisistä säännöistä
annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/480 muuttamisesta 8 päivänä elokuuta 2017 annettu komission
täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1440 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/480 kumotaan 30 päivästä tammikuuta 2019 komission asetus (EU)
N:o 1213/2010 (3), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja joka olisi näin ollen poistettava ETA-sopimuksesta 30 päivästä
tammikuuta 2019 lukien.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XIII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan ETA-sopimuksen liite XIII seuraavasti:

1) Lisätään 19ac kohdan (komission asetus (EU) 2016/403) jälkeen seuraava:
”19ad. 32016 R 0480: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/480, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2016, kansallisten
sähköisten maantiekuljetusyritysrekisterien yhteenliittämistä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EU) N:o
1213/2010 kumoamisesta (EUVL L 87, 2.4.2016, s. 4), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla
—

32017 R 1440: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1440, annettu 8 päivänä elokuuta 2017 (EUVL
L 206, 9.8.2017, s. 3).”

2) Poistetaan 19ab kohdan (komission asetus (EU) N:o 1213/2010) teksti 30 päivästä tammikuuta 2019.
2 artikla
Täytäntöönpanoasetusten (EU) 2016/480 ja (EU) 2017/1440 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan
unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
4

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

EUVL L 87, 2.4.2016, s. 4.
EUVL L 206, 9.8.2017, s. 3.
EUVL L 335, 18.12.2010, s. 21.
Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 66/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2020/83]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin
osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1321/2014 bulgarian-,
hollannin-, saksan- ja vironkielisten toisintojen oikaisemisesta 27 päivänä helmikuuta 2017 annettu komission asetus
(EU) 2017/334 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XIII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevaan 66q kohtaan (komission asetus (EU) N:o 1321/2014) luetelmakohta seuraavasti:

”— 32017 R 0334: komission asetus (EU) 2017/334, annettu 27 päivänä helmikuuta 2017 (EUVL L 50, 28.2.2017,
s. 13)”.
2 artikla
Asetuksen (EU) 2017/334 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETAtäydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 50, 28.2.2017, s. 13.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 67/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2020/84]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta tiettyjen ICAOn määräyksiin tehtävien viittausten osalta 20 päivänä
marraskuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2159 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XIII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevaan 66wi kohtaan (komission asetus (EU) N:o 255/2010) luetelmakohta seuraavasti:

”— 32017 R 2159: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2159, annettu 20 päivänä marraskuuta 2017
(EUVL L 304, 21.11.2017, s. 45)”.
2 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2159 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen
lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 304, 21.11.2017, s. 45.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 68/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2020/85]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
(EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisen, EMASjärjestelmään liittymisen edellyttämät vaiheet esittävän käyttäjän käsikirjan muuttamisesta 6 päivänä joulukuuta 2017
annettu komission päätös (EU) 2017/2285 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XX olevan 1eaj kohdan (komission päätös (EU) 2017/1508) jälkeen kohta seuraavasti:

”1eak. 32017 D 2285: komission päätös (EU) 2017/2285, annettu 6 päivänä joulukuuta 2017, organisaatioiden
vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä)
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisen, EMAS-järjestelmään
liittymisen edellyttämät vaiheet esittävän käyttäjän käsikirjan muuttamisesta (EUVL L 328, 12.12.2017, s. 38).”
2 artikla
Päätöksen (EU) 2017/2285 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETAtäydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 328, 12.12.2017, s. 38.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 69/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2020/86]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eco-Lighthouse-ympäristöjärjestelmän vaatimusten tunnustamisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän
(EMAS-järjestelmän) vastaavien vaatimusten mukaisiksi organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1221/2009 45 artiklan mukaisesti 6 päivänä joulukuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU)
2017/2286 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XX olevan 1eak kohdan (komission päätös (EU) 2017/2285) jälkeen kohta seuraavasti:

”1eal. 32017 D 2286: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2286, annettu 6 päivänä joulukuuta 2017, EcoLighthouse-ympäristöjärjestelmän vaatimusten tunnustamisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän
(EMAS-järjestelmän) vastaavien vaatimusten mukaisiksi organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1221/2009 45 artiklan mukaisesti (EUVL L 328, 12.12.2017, s. 87)”.
2 artikla
Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/2286 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen
lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 328, 12.12.2017, s. 87.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 70/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2020/87]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita
(BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta suurivolyymisten orgaanisten kemikaalien tuotantoa varten 21 päivänä
marraskuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2117 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XX olevan 1fq kohdan (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1442) jälkeen kohta
seuraavasti:

”1fr. 32017 D 2117: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2117, annettu 21 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien
päätelmien vahvistamisesta suurivolyymisten orgaanisten kemikaalien tuotantoa varten (EUVL L 323, 7.12.2017,
s. 1)”.
2 artikla
Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/2117 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen
lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 323, 7.12.2017, s. 1.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 71/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2020/88]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tavanomaisella polttomoottorilla varustetuissa henkilöautoissa käytettäväksi tarkoitettujen tehokkaiden 12 voltin
moottorigeneraattoreiden hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla 5 päivänä toukokuuta 2017
annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/785 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Menetelmän vahvistamisesta sääntömääräisen testausmenettelyn muuttumisen huomioon ottamiseksi tarvittavien
korrelaatioparametrien määrittämiseksi kevyiden hyötyajoneuvojen osalta ja asetuksen (EU) N:o 293/2012 muuttamisesta
2 päivänä kesäkuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1152 (2) olisi otettava osaksi ETAsopimusta.

(3)

Menetelmän vahvistamisesta sääntömääräisen testausmenettelyn muuttumisen huomioon ottamiseksi tarvittavien
korrelaatioparametrien määrittämiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1014/2010 muuttamisesta 2 päivänä kesäkuuta 2017
annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1153 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä XX oleva III luku seuraavasti:

1) Lisätään 21aew kohdan (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1926) jälkeen kohdat seuraavasti:
”21aex. 32017 R 0785: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/785, annettu 5 päivänä toukokuuta 2017,
tavanomaisella polttomoottorilla varustetuissa henkilöautoissa käytettäväksi tarkoitettujen tehokkaiden 12 voltin
moottorigeneraattoreiden hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla (EUVL L 118, 6.5.2017,
s. 20)
21aey. 32017 R 1152: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1152, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017,
menetelmän vahvistamisesta sääntömääräisen testausmenettelyn muuttumisen huomioon ottamiseksi tarvittavien
korrelaatioparametrien määrittämiseksi kevyiden hyötyajoneuvojen osalta ja asetuksen (EU) N:o 293/2012
muuttamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 644)
21aez. 32017 R 1153: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1153, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017,
menetelmän vahvistamisesta sääntömääräisen testausmenettelyn muuttumisen huomioon ottamiseksi tarvittavien
korrelaatioparametrien määrittämiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1014/2010 muuttamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017,
s. 679).”

(1) EUVL L 118, 6.5.2017, s. 20.
(2) EUVL L 175, 7.7.2017, s. 644.
(3) EUVL L 175, 7.7.2017, s. 679.

FI

L 26/70

Euroopan unionin virallinen lehti

30.1.2020

2) Lisätään 21aya kohtaan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 293/2012) luetelmakohta seuraavasti:
”— 32017 R 1152: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1152, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017 (EUVL L 175,
7.7.2017, s. 644)”.
3) Lisätään 21aec kohtaan (komission asetus (EU) N:o 1014/2010) luetelmakohta seuraavasti:
”— 32017 R 1153: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1153, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017 (EUVL L 175,
7.7.2017, s. 679)”.
2 artikla
Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/785 ja täytäntöönpanoasetusten (EU) 2017/1152 ja (EU) 2017/1153 islanniksi ja norjaksi
laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*), tai 16 päivänä kesäkuuta 2017 annettujen ETA:n sekakomitean päätösten N:o 109/2017 (4) ja N:o
111/2017 (5) voimaantulopäivänä sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.
4

5

6

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
(4) EUVL L 142, 7.6.2018, s. 41.
(5) EUVL L 142, 7.6.2018, s. 45.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 72/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2020/89]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

BMW AG:n tyhjäkäyntirullaustoiminnon hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla 28
päivänä heinäkuuta 2017 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1402 (1) olisi otettava osaksi ETAsopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XX olevan 21aez kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1153) jälkeen
kohta seuraavasti:

”21aeza. 32017 D 1402: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1402, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2017,
BMW AG:n tyhjäkäyntirullaustoiminnon hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla
(EUVL L 199, 29.7.2017, s. 14)”.
2 artikla
Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/1402 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen
lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 199, 29.7.2017, s. 14.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 73/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2020/90]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Menetelmän vahvistamisesta sääntömääräisen testausmenettelyn muuttumisen huomioon ottamiseksi tarvittavien
korrelaatioparametrien määrittämiseksi annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1153 muuttamisesta
menettelyllisten seikkojen selkeyttämiseksi sekä asetuksen (EU) N:o 1014/2010 muuttamisesta 6 päivänä kesäkuuta 2017
annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1231 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XX olevaan 21aez kohtaan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1153) seuraava:
”sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

—

32017 R 1231: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1231, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2017 (EUVL L 177,
8.7.2017, s. 11)”.

2 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1231 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen
lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*), tai 23 päivänä maaliskuuta 2018 annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 71/2018 (2)
voimaantulopäivänä, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.
2

3

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 177, 8.7.2017, s. 11.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
(2) Katso tämän virallisen lehden sivu 69.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 74/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2020/91]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Muiden alusluokkien kuin matkustaja-alusten, ro-ro-alusten ja konttialusten kuljettaman lastin määrittämisestä
meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 mukaisesti 4 päivänä marraskuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus
(EU) 2016/1928 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XX olevan 21awb kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1927) jälkeen
kohta seuraavasti:

”21awc. 32016 R 1928: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1928, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016,
muiden alusluokkien kuin matkustaja-alusten, ro-ro-alusten ja konttialusten kuljettaman lastin määrittämisestä
meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 mukaisesti (EUVL L 299, 5.11.2016, s. 22)”.
2 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1928 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen
lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 299, 5.11.2016, s. 22.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 75/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2020/92]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta
15 päivänä marraskuuta 2017 annettu komission direktiivi (EU) 2017/2096 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XX olevaan 32e kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY)
luetelmakohta seuraavasti:

”— 32017 L 2096: komission direktiivi (EU) 2017/2096, annettu 15 päivänä marraskuuta 2017 (EUVL L 299,
16.11.2017, s. 24)”.
2 artikla
Direktiivin (EU) 2017/2096 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETAtäydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL L 299, 16.11.2017, s. 24.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 76/2018,
annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018,
yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen
pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2020/93]
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ”ETA-sopimus”, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyö kattamaan eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä elinikäisen
oppimisen edistämiseksi ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi
23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen kumoamisesta 22 päivänä
toukokuuta 2017 annettu neuvoston suositus (1).

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 4 artiklan 8 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”— 32017 H 0615: neuvoston suositus, annettu 22 päivänä toukokuuta 2017, eurooppalaisesta tutkintojen
viitekehyksestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta
elinikäisen oppimisen edistämiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
suosituksen kumoamisesta (EUVL C 189, 15.6.2017, s. 15)”.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2018, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty (*).
2

3 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2018.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Claude MAERTEN

(1) EUVL C 189, 15.6.2017, s. 15.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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