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EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 216/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2018/1154]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1101 av den 5 juli 2016 om ändring av bilagorna I och II till
beslut 2004/558/EG vad gäller de tyska delstaterna Rheinland-Pfalz och Saarlands samt Regierungsbezirk
Arnsbergs, Regierungsbezirk Detmolds och Regierungsbezirk Münsters status som fria från infektiös bovin
rhinotrakeit (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om andra levande djur än fisk och vattenbruksdjur. Enligt punkt 2
i inledningen till kapitel I i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om dessa frågor inte gälla Island. Det här
beslutet bör därför inte gälla Island.

(3)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EESavtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen
av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.
Det här beslutet bör därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande strecksats ska läggas till i kapitel I del 4.2 punkt 80 (kommissionens beslut 2004/558/EG) i bilaga I till EESavtalet:
”— 32016 D 1101: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1101 av den 5 juli 2016 (EUT L 182,
7.7.2016, s. 51)”.
Artikel 2
Texten till genomförandebeslut (EU) 2016/1101 på norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
(1) EUT L 182, 7.7.2016, s. 51.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 217/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2018/1155]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1235 av den 26 juli 2016 om godkännande av ett laboratorium
i Republiken Korea för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och
illrar (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om andra levande djur än fisk och vattenbruksdjur. Enligt punkt 2
i inledningen till kapitel I i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om dessa frågor inte gälla Island. Det här
beslutet bör därför inte gälla Island.

(3)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EESavtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen
av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.
Det här beslutet bör därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande punkt ska införas i kapitel I del 4.2 efter punkt 101 (kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/423)
i bilaga I till EES-avtalet:
”102. 32016 D 1235: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1235 av den 26 juli 2016 om godkännande
av ett laboratorium i Republiken Korea för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet
hos hundar, katter och illrar (EUT L 202, 28.7.2016, s. 43)
Denna rättsakt ska inte gälla Island.”
Artikel 2
Texten till genomförandebeslut (EU) 2016/1235 på norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 202, 28.7.2016, s. 43.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 218/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2018/1156]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1100 av den 5 juli 2016 om ändring av beslut 2007/453/EG vad
gäller BSE-statusen i Costa Rica, Tyskland, Litauen, Namibia och Spanien (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EESavtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen
av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.
Det här beslutet bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande strecksats ska läggas till i kapitel I del 7.2 punkt 49 (kommissionens beslut 2007/453/EG) i bilaga I till EESavtalet:
”— 32016 D 1100: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1100 av den 5 juli 2016 (EUT L 182,
7.7.2016, s. 47)”.
Artikel 2
Texten till genomförandebeslut (EU) 2016/1100 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till
Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 182, 7.7.2016, s. 47.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 219/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter,
standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/1157]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1918 av den 22 oktober 2015 om inrättandet av ett system för
administrativt stöd och samarbete (AAC-systemet) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslag
stiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor, foder och livsmedel. Enligt anpassningen för detta område
i bilaga I och inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor, foder och
livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska
gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte
gälla Liechtenstein.

(3)

Bilagorna I och II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Följande punkt ska införas i kapitel I del 1.1 efter punkt 11 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/2004):
”11a. 32015 D 1918: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1918 av den 22 oktober 2015 om
inrättandet av ett system för administrativt stöd och samarbete (AAC-systemet) i enlighet med Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd
(EUT L 280, 24.10.2015, s. 31)”.
2. Följande punkt ska införas i kapitel II efter punkt 31j (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004):
”31ja. 32015 D 1918: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1918 av den 22 oktober 2015 om
inrättandet av ett system för administrativt stöd och samarbete (AAC-systemet) i enlighet med Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd
(EUT L 280, 24.10.2015, s. 31)”.
Artikel 2
Följande punkt ska införas i kapitel XII efter punkt 54zzzi (Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/2004) i bilaga II till EES-avtalet:
”54zzzia. 32015 D 1918: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1918 av den 22 oktober 2015 om
inrättandet av ett system för administrativt stöd och samarbete (AAC-systemet) i enlighet med Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd
(EUT L 280, 24.10.2015, s. 31)”.
(1) EUT L 280, 24.10.2015, s. 31.
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Artikel 3
Texten till genomförandebeslut (EU) 2015/1918 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till
Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 4
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 5
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 220/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2018/1158]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/842 av den 27 maj 2016 om ändring av förordning (EG)
nr 167/2008 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandet och handelsnamnet för ett koccidiostat (1) bör
införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om foder. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska
lagstiftning om foder inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör
därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande ska läggas till i kapitel II punkt 1zzzzm (kommissionens förordning (EG) nr 167/2008) i bilaga I till EES-avtalet:
”, ändrad genom
— 32016 R 0842: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/842 av den 27 maj 2016 (EUT L 141,
28.5.2016, s. 47)”.
Artikel 2
Texten till genomförandeförordning (EU) 2016/842 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet
till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 141, 28.5.2016, s. 47.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 221/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2018/1159]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/895 av den 8 juni 2016 om ändring av förordning (EG)
nr 1290/2008 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandet av ett preparat av Lactobacillus rhamnosus
(CNCM-I-3698) och Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/896 av den 8 juni 2016 om godkännande av järnnatrium
tartrater som fodertillsats för alla djurarter (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/897 av den 8 juni 2016 om godkännande av ett preparat av
Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som fodertillsats för värphöns och akvariefiskar (innehavare av
godkännandet: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) samt om ändring av förordningarna (EG) nr 1444/2006, (EU)
nr 333/2010 och (EU) nr 184/2011 vad gäller innehavaren av godkännandet (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/898 av den 8 juni 2016 om godkännande av ett preparat av
Bacillus licheniformis (ATCC 53757) och dess proteas (EC 3.4.21.19) som fodertillsats för slaktkycklingar,
kycklingar som föds upp till värphöns och mindre fjäderfäarter avsedda för slakt och mindre fjäderfäarter som
föds upp för värpning samt burfåglar (innehavare av godkännandet: Novus Europe SA/N.V.) (4) bör införlivas med
EES-avtalet.

(5)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/899 av den 8 juni 2016 om godkännande av 6-fytas
framställt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som fodertillsats för alla arter av fjäderfä och svin (med undantag
för diande smågrisar) (innehavare av godkännandet: Danisco (UK) Ltd) (5) bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/900 av den 8 juni 2016 om godkännande av bensoesyra
som fodertillsats för suggor (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (6) bör införlivas
med EES-avtalet.

(7)

Detta beslut avser lagstiftning om foder. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska
lagstiftning om foder inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör
därför inte gälla Liechtenstein.

(8)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kapitel II i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Följande strecksats ska läggas till i punkt 1zzzzzd (kommissionens förordning (EG) nr 1290/2008):
”— 32016 R 0895: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/895 av den 8 juni 2016 (EUT L 152,
9.6.2016, s. 1)”.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EUT L 152, 9.6.2016, s. 1.
EUT L 152, 9.6.2016, s. 3.
EUT L 152, 9.6.2016, s. 7.
EUT L 152, 9.6.2016, s. 11.
EUT L 152, 9.6.2016, s. 15.
EUT L 152, 9.6.2016, s. 18.
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2. Följande strecksats ska läggas till i punkt 1zzz (kommissionens förordning (EG) nr 1444/2006):
”— 32016 R 0897: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/897 av den 8 juni 2016 (EUT L 152,
9.6.2016, s. 7)”.
3. Följande ska läggas till i punkterna 2c (kommissionens förordning (EU) nr 333/2010) och 2v (kommissionens
förordning (EU) nr 184/2011):
”, ändrad genom
— 32016 R 0897: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/897 av den 8 juni 2016 (EUT L 152,
9.6.2016, s. 7)”.
4. Följande punkter ska införas efter punkt 163 (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/329):
”164. 32016 R 0896: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/896 av den 8 juni 2016 om
godkännande av järnnatriumtartrater som fodertillsats för alla djurarter (EUT L 152, 9.6.2016, s. 3)
165. 32016 R 0897: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/897 av den 8 juni 2016 om
godkännande av ett preparat av Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som fodertillsats för värphöns och
akvariefiskar (innehavare av godkännandet: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) samt om ändring av förordningarna
(EG) nr 1444/2006, (EU) nr 333/2010 och (EU) nr 184/2011 vad gäller innehavaren av godkännandet
(EUT L 152, 9.6.2016, s. 7)
166. 32016 R 0898: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/898 av den 8 juni 2016 om
godkännande av ett preparat av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) och dess proteas (EC 3.4.21.19) som
fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns och mindre fjäderfäarter avsedda för
slakt och mindre fjäderfäarter som föds upp för värpning samt burfåglar (innehavare av godkännandet: Novus
Europe SA/N.V.) (EUT L 152, 9.6.2016, s. 11)
167. 32016 R 0899: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/899 av den 8 juni 2016 om
godkännande av 6-fytas framställt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som fodertillsats för alla arter av
fjäderfä och svin (med undantag för diande smågrisar) (innehavare av godkännandet: Danisco (UK) Ltd)
(EUT L 152, 9.6.2016, s. 15)
168. 32016 R 0900: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/900 av den 8 juni 2016 om
godkännande av bensoesyra som fodertillsats för suggor (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional
Product Sp. z o. o.) (EUT L 152, 9.6.2016, s. 18)”.
Artikel 2
Texterna till genomförandeförordningarna (EU) 2016/895, (EU) 2016/896, (EU) 2016/897, (EU) 2016/898, (EU)
2016/899 och (EU) 2016/900 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltiga.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(*) Inga konstitutionella krav angivna.

L 215/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

23.8.2018

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 222/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2018/1160]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/972 av den 17 juni 2016 om godkännande av L-arginin
framställt av Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP som fodertillsats för alla djurarter (1) bör införlivas med
EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/973 av den 17 juni 2016 om godkännande av
zinkbislysinat som fodertillsats för alla djurarter (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/997 av den 21 juni 2016 om godkännande av endo-1,4beta-xylanas EC 3.2.1.8 framställt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) och endo-1,3(4)-beta-glukanas
EC 3.2.1.6 framställt av Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) som fodertillsats för digivande suggor och mindre
arter av svin (innehavare av godkännandet: Danisco (UK) Ltd) (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1007 av den 22 juni 2016 om godkännande av
ammoniumklorid som fodertillsats för andra idisslare än slaktlamm, katter och hundar (innehavare av
godkännandet: Latochema Co Ltd) (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Detta beslut avser lagstiftning om foder. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska
lagstiftning om foder inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör
därför inte gälla Liechtenstein.

(6)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande punkter ska införas i kapitel II efter punkt 168 (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/900)
i bilaga I till EES-avtalet:
”169. 32016 R 0972: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/972 av den 17 juni 2016 om
godkännande av L-arginin framställt av Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP som fodertillsats för alla
djurarter (EUT L 161, 18.6.2016, s. 18)
170. 32016 R 0973: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/973 av den 17 juni 2016 om
godkännande av zinkbislysinat som fodertillsats för alla djurarter (EUT L 161, 18.6.2016, s. 21)
171. 32016 R 0997: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/997 av den 21 juni 2016 om
godkännande av endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8 framställt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) och
endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6 framställt av Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) som fodertillsats för
digivande suggor och mindre arter av svin (innehavare av godkännandet: Danisco (UK) Ltd) (EUT L 164,
22.6.2016, s. 4)
172. 32016 R 1007: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1007 av den 22 juni 2016 om
godkännande av ammoniumklorid som fodertillsats för andra idisslare än slaktlamm, katter och hundar
(innehavare av godkännandet: Latochema Co Ltd) (EUT L 165, 23.6.2016, s. 10)”.
(1)
(2)
(3)
(4)

EUT L 161, 18.6.2016, s. 18.
EUT L 161, 18.6.2016, s. 21.
EUT L 164, 22.6.2016, s. 4.
EUT L 165, 23.6.2016, s. 10.
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Artikel 2
Texterna till genomförandeförordningarna (EU) 2016/972, (EU) 2016/973, (EU) 2016/997 och (EU) 2016/1007 på
isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 223/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2018/1161]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1095 av den 6 juli 2016 om godkännande av zinkacetat
dihydrat, zinkklorid, vattenfri, zinkoxid, zinksulfat heptahydrat, zinksulfat monohydrat, zinkkelat av aminosyror
i hydratform, zinkkelat av hydrolyserade proteiner, zinkkelat av glycinhydrat (fast) och zinkkelat av glycinhydrat
(flytande) som fodertillsatser för alla djurarter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1334/2003, (EG)
nr 479/2006, (EU) nr 335/2010 och genomförandeförordningarna (EU) nr 991/2012 och (EU) nr 636/2013 (1)
bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om foder. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska
lagstiftning om foder inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör
därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kapitel II i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Följande strecksats ska läggas till i punkt 1zq (kommissionens förordning (EG) nr 1334/2003):
”— 32016 R 1095: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1095 av den 6 juli 2016 (EUT L 182,
7.7.2016, s. 7)”.
2. Följande ska läggas till i punkterna 1zzu (kommissionens förordning (EG) nr 479/2006), 1zzzzzj (kommissionens
förordning (EU) nr 335/2010), 60 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 991/2012) och 94
(kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 636/2013):
”, ändrad genom
— 32016 R 1095: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1095 av den 6 juli 2016 (EUT L 182,
7.7.2016, s. 7)”.
3. Följande punkt ska införas efter punkt 172 (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1007):
”173. 32016 R 1095: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1095 av den 6 juli 2016 om
godkännande av zinkacetat dihydrat, zinkklorid, vattenfri, zinkoxid, zinksulfat heptahydrat, zinksulfat
monohydrat, zinkkelat av aminosyror i hydratform, zinkkelat av hydrolyserade proteiner, zinkkelat av
glycinhydrat (fast) och zinkkelat av glycinhydrat (flytande) som fodertillsatser för alla djurarter och om ändring
av förordningarna (EG) nr 1334/2003, (EG) nr 479/2006, (EU) nr 335/2010 och genomförandeförordningarna
(EU) nr 991/2012 och (EU) nr 636/2013 (EUT L 182, 7.7.2016, s. 7)”.
Artikel 2
Texten till genomförandeförordning (EU) 2016/1095 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet
till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
(1) EUT L 182, 7.7.2016, s. 7.

23.8.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 215/13

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 224/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2018/1162]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1220 av den 26 juli 2016 om godkännande av L-treonin
framställt av Escherichia coli som fodertillsats för alla djurarter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om foder. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska
lagstiftning om foder inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör
därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande punkt ska införas i kapitel II efter punkt 173 (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1095)
i bilaga I till EES-avtalet:
”174. 32016 R 1220: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1220 av den 26 juli 2016 om
godkännande av L-treonin framställt av Escherichia coli som fodertillsats för alla djurarter (EUT L 201,
27.7.2016, s. 11)”.
Artikel 2
Texten till genomförandeförordning (EU) 2016/1220 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet
till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 201, 27.7.2016, s. 11.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 225/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2018/1163]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/317 av den 3 mars 2016 om ändring av rådets direktiv
66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG vad gäller den officiella
etiketten på utsädesförpackningar (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/320 av den 3 mars 2016 om ändring av beslut 2004/842/EG
om genomförandebestämmelser enligt vilka medlemsstaterna får tillåta utsläppande på marknaden av utsäde som
hör till sorter för vilka det har lämnats in en ansökan om införande på den nationella sortlistan för arter av
lantbruks- eller köksväxter (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Det här beslutet avser lagstiftning om växtskyddsfrågor. Enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna
i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om växtskyddsfrågor inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas
av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med
jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kapitel III i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Följande strecksats ska läggas till i punkterna 2 (rådets direktiv 66/401/EEG), 3 (rådets direktiv 66/402/EEG), 11
(rådets direktiv 2002/54/EG), 12 (rådets direktiv 2002/55/EG) och 13 (rådets direktiv 2002/57/EG):
”— 32016 L 0317: Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/317 av den 3 mars 2016 (EUT L 60,
5.3.2016, s. 72)”.
2. Följande ska läggas till i punkt 36 (kommissionens beslut 2004/842/EG):
”, ändrat genom
— 32016 D 0320: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/320 av den 3 mars 2016 (EUT L 60, 5.3.2016,
s. 88)”.
Artikel 2
Texterna till genomförandedirektiv (EU) 2016/317 och genomförandebeslut (EU) 2016/320 på isländska och norska,
som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
(1) EUT L 60, 5.3.2016, s. 72.
(2) EUT L 60, 5.3.2016, s. 88.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 226/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1164]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/427 av den 10 mars 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008
vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande strecksats ska läggas till i kapitel I punkt 45zu (kommissionens förordning (EG) nr 692/2008) i bilaga II till
EES-avtalet:
”— 32016 R 0427: Kommissionens förordning (EU) 2016/427 av den 10 mars 2016 (EUT L 82, 31.3.2016, s. 1)”.
Artikel 2
Texten till förordning (EU) 2016/427 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 82, 31.3.2016, s. 1.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 227/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1165]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1718 av den 20 september 2016 om ändring av förordning (EU)
nr 582/2011 vad gäller utsläpp från tunga fordon när det gäller bestämmelserna om provning med hjälp av
ombordsystem för utsläppsmätning och förfarandet för provning av hållbarheten hos ersättande utsläppsbe
gränsande anordningar (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande strecksats ska läggas till i kapitel I punkt 45zzl (kommissionens förordning (EU) nr 582/2011) i bilaga II till
EES-avtalet:
”— 32016 R 1718: Kommissionens förordning (EU) nr 2016/1718 av den 20 september 2016 (EUT L 259,
27.9.2016, s. 1)”.
Artikel 2
Texten till förordning (EU) 2016/1718 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 259, 27.9.2016, s. 1.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 228/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1166]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1933 av den 27 oktober 2015 om ändring av förordning (EG)
nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för polycykliska aromatiska kolväten i kakaofibrer, bananchips,
kosttillskott, torkade örter och torkade kryddor (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1940 av den 28 oktober 2015 om ändring av förordning (EG)
nr 1881/2006 när det gäller gränsvärden för mjöldryga i vissa typer av obearbetad spannmål och
bestämmelserna om övervakning och rapportering (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska
lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör
därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande strecksatser ska läggas till i kapitel XII punkt 54zzzz (kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006) i bilaga II
till EES-avtalet:
”— 32015 R 1933: Kommissionens förordning (EU) 2015/1933 av den 27 oktober 2015 (EUT L 282, 28.10.2015,
s. 11)
— 32015 R 1940: Kommissionens förordning (EU) 2015/1940 av den 28 oktober 2015 (EUT L 283, 29.10.2015,
s. 3)”.

Artikel 2
Texterna till förordningarna (EU) nr 2015/1933 och (EU) nr 2015/1940 på isländska och norska, som ska offentliggöras
i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
(1) EUT L 282, 28.10.2015, s. 11.
(2) EUT L 283, 29.10.2015, s. 3.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 229/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1167]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1244 av den 28 juli 2016 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen från en grupp med en alfa-beta-omättad
struktur (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska
lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör
därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande strecksats ska läggas till i kapitel XII punkt 54zzzzs (Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1334/2008) i bilaga II till EES-avtalet:
”— 32016 R 1244: Kommissionens förordning (EU) 2016/1244 av den 28 juli 2016 (EUT L 204, 29.7.2016,
s. 7)”.
Artikel 2
Texten till förordning (EU) 2016/1244 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 204, 29.7.2016, s. 7.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 230/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1168]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/854 av den 30 maj 2016 om godkännande av vissa andra
hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa och
om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 (1) bör införlivas med EEA-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/862 av den 31 maj 2016 om icke-godkännande av ett annat
hälsopåstående om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (2) bör
införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska
lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör
därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Följande strecksats ska lägga till i punkt 54zzzzzp (kommissionens förordning (EU) nr 432/2012):
”— 32016 R 0854: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/854 av den 30 maj 2016 (EUT L 142,
31.5.2016, s. 5)”.
2. Följande punkter ska införas efter punkt 111 (kommissionens förordning (EU) 2016/372):
”112. 32016 R 0854: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/854 av den 30 maj 2016 om
godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och
barns utveckling och hälsa och om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 (EUT L 142, 31.5.2016, s. 5)
113. 32016 R 0862: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/862 av den 31 maj 2016 om ickegodkännande av ett annat hälsopåstående om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns
utveckling och hälsa (EUT L 144, 1.6.2016, s. 24)”.
Artikel 2
Texterna till genomförandeförordningarna (EU) 2016/854 och (EU) 2016/862 på isländska och norska, som ska
offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
(1) EUT L 142, 31.5.2016, s. 5.
(2) EUT L 144, 1.6.2016, s. 24.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 231/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1169]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2284 av den 25 november 2015 om upphävande av rådets
direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG)
nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin (1) bör införlivas med
EES-avtalet.

(2)

Genom förordning (EU) 2015/2284 upphävdes rådets direktiv 76/621/EEG (2), som är införlivat med EES-avtalet
och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska
lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör
därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Följande punkt ska införas efter punkt 113 (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/862):
”114. 32015 R 2284: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2284 av den 25 november 2015 om
upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets
förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin
(EUT L 327, 11.12.2015, s. 23)”.
2. Texten i punkt 12 (rådets direktiv 76/621/EEG) ska utgå.

Artikel 2
Texten till förordning (EU) 2015/2284 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
(1) EUT L 327, 11.12.2015, s. 23.
(2) EGT L 202, 28.7.1976, s. 35.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 232/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1170]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1379 av den 16 augusti 2016 om icke-godkännande av vissa andra
hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (1) bör
införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1381 av den 16 augusti 2016 om icke-godkännande av ett hälsopåstående
om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska
lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör
därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande punkter ska införas i kapitel XII efter punkt 114 (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2284)
i bilaga II till EES-avtalet:
”115. 32016 R 1379: Kommissionens förordning (EU) 2016/1379 av den 16 augusti 2016 om icke-godkännande
av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns
utveckling och hälsa (EUT L 222, 17.8.2016, s. 1)
116. 32016 R 1381: Kommissionens förordning (EU) 2016/1381 av den 16 augusti 2016 om icke-godkännande
av ett hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (EUT L 222, 17.8.2016, s. 8)”.

Artikel 2
Texterna till förordningarna (EU) 2016/1379 och (EU) 2016/1381 på isländska och norska, som ska offentliggöras
i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
(1) EUT L 222, 17.8.2016, s. 1.
(2) EUT L 222, 17.8.2016, s. 8.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 233/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1171]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1389 av den 17 augusti 2016 om godkännande av ett hälsopåstående om
livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1390 av den 17 augusti 2016 om icke-godkännande av ett hälsopåstående
om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska
lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör
därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande punkter ska införas i kapitel XII efter punkt 116 (kommissionens förordning (EU) 2016/1381) i bilaga II till
EES-avtalet:
”117. 32016 R 1389: Kommissionens förordning (EU) 2016/1389 av den 17 augusti 2016 om godkännande av ett
hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (EUT L 223, 18.8.2016, s. 55)
118. 32016 R 1390: Kommissionens förordning (EU) 2016/1390 av den 17 augusti 2016 om icke-godkännande
av ett hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (EUT L 223, 18.8.2016, s. 58)”.

Artikel 2
Texterna till förordningarna (EU) 2016/1389 och (EU) 2016/1390 på isländska och norska, som ska offentliggöras
i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
(1) EUT L 223, 18.8.2016, s. 55.
(2) EUT L 223, 18.8.2016, s. 58.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 234/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1172]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1174 av den 15 juli 2016 om bestämmelserna och villkoren
i det godkännande av en biocidprodukt innehållande difenakum som hänskjutits av Spanien i enlighet med
artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1175 av den 15 juli 2016 om bestämmelserna och villkoren
i det godkännande av en biocidprodukt innehållande spinosad som hänskjutits av Förenade kungariket i enlighet
med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande punkter ska införas i kapitel XV efter punkt 12nnx (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/904)
i bilaga II till EES-avtalet:
”12nny. 32016 D 1174: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1174 av den 15 juli 2016 om
bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidprodukt innehållande difenakum som
hänskjutits av Spanien i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 528/2012 (EUT L 193, 19.7.2016, s. 110)
12nnz. 32016 D 1175: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1175 av den 15 juli 2016 om
bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidprodukt innehållande spinosad som
hänskjutits av Förenade kungariket i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 528/2012 (EUT L 193, 19.7.2016, s. 113)”.

Artikel 2
Texterna till genomförandebesluten (EU) 2016/1174 och (EU) 2016/1175 på isländska och norska, som ska
offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
(1) EUT L 193, 19.7.2016, s. 110.
(2) EUT L 193, 19.7.2016, s. 113.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.

23.8.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 215/31

Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 235/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1173]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1688 av den 20 september 2016 om ändring av bilaga VII till Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning
av kemikalier (Reach) vad gäller hudsensibilisering (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande strecksats ska läggas till i kapitel XV punkt 12zc (Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1907/2006) i bilaga II till EES-avtalet:
”— 32016 R 1688: Kommissionens förordning (EU) 2016/1688 av den 20 september 2016 (EUT L 255,
21.9.2016, s. 14)”.
Artikel 2
Texten till förordning (EU) 2016/1688 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 255, 21.9.2016, s. 14.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 236/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1174]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/548 av den 8 april 2016 om godkännande av allmänke
mikalien diammoniumfosfat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om
utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförande
förordning (EU) nr 540/2011 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/549 av den 8 april 2016 om ändring av genomförande
förordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena
bentazon, cyhalofopbutyl, dikvat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl), metalaxyl-M,
pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, tiabendazol och tifensulfuronmetyl (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/560 av den 11 april 2016 om godkännande av allmänke
mikalien vassle i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU)
nr 540/2011 (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kapitel XV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Följande strecksatser ska läggas till i punkt 13a (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011):
”— 32016 R 0548: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/548 av den 8 april 2016 (EUT L 95,
9.4.2016, s. 1)
— 32016 R 0549: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/549 av den 8 april 2016 (EUT L 95,
9.4.2016, s. 4)
— 32016 R 0560: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/560 av den 11 april 2016 (EUT L 96,
12.4.2016, s. 23)”.
2. Följande punkter ska införas efter punkt 13zzzzzzd (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/638):
”13zzzzzze. 32016 R 0548: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/548 av den 8 april 2016 om
godkännande av allmänkemikalien diammoniumfosfat i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av
bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 95, 9.4.2016, s. 1)
13zzzzzzf. 32016 R 0560: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/560 av den 11 april 2016 om
godkännande av allmänkemikalien vassle i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 96, 12.4.2016, s. 23)”.
(1) EUT L 95, 9.4.2016, s. 1.
(2) EUT L 95, 9.4.2016, s. 4.
(3) EUT L 96, 12.4.2016, s. 23.
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Artikel 2
Texterna till de genomförandeförordningarna (EU) 2016/548, (EU) 2016/549 och (EU) 2016/560 på isländska och
norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 237/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1175]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/864 av
av det verksamma ämnet triasulfuron i enlighet med
nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1) bör införlivas

den 31 maj 2016 om att inte förnya godkännandet
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
marknaden, och om ändring av kommissionens
med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/871 av den 1 juni 2016 om att inte förnya godkännandet
av det verksamma ämnet amitrol i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009
om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning
(EU) nr 540/2011 (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/872 av den 1 juni 2016 om att inte förnya godkännandet
av det verksamma ämnet isoproturon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kapitel XV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Följande strecksatser ska läggas till i punkt 13a (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011):
”— 32016 R 0864: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/864 av den 31 maj 2016 (EUT L 144,
1.6.2016, s. 32)
— 32016 R 0871: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/871 av den 1 juni 2016 (EUT L 145,
2.6.2016, s. 4)
— 32016 R 0872: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/872 av den 1 juni 2016 (EUT L 145,
2.6.2016, s. 7)”.
2. Följande punkter ska införas efter punkt 13zzzzzzf (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/560):
”13zzzzzzg. 32016 R 0864: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/864 av den 31 maj 2016 om att
inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet triasulfuron i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om
ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 144, 1.6.2016, s. 32)
13zzzzzzh. 32016 R 0871: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/871 av den 1 juni 2016 om att
inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet amitrol i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om
ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 145, 2.6.2016, s. 4)
(1) EUT L 144, 1.6.2016, s. 32.
(2) EUT L 145, 2.6.2016, s. 4.
(3) EUT L 145, 2.6.2016, s. 7.
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32016 R 0872: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/872 av den 1 juni 2016 om att
inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet isoproturon i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om
ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 145, 2.6.2016, s. 7)”.
Artikel 2

Texterna till de genomförandeförordningarna (EU) 2016/864, (EU) 2016/871 och (EU) 2016/872 på isländska och
norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 238/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1176]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/951 av den 15 juni 2016 om godkännande av Trichoderma
atroviride stam SC1 som ett ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kapitel XV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Följande strecksats ska läggas till i punkt 13a (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011):
”— 32016 R 0951: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/951 av den 15 juni 2016 (EUT L 159,
16.6.2016, s. 6)”.
2. Följande punkt ska införas efter punkt 13zzzzzzi (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/872):
”13zzzzzzj. 32016 R 0951: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/951 av den 15 juni 2016 om
godkännande av Trichoderma atroviride stam SC1 som ett ämne med låg risk i enlighet med Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden,
och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 159,
16.6.2016, s. 6)”.
Artikel 2
Texten till genomförandeförordning (EU) 2016/951 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet
till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 159, 16.6.2016, s. 6.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 239/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1177]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens direktiv (EU) 2016/970 av den 27 maj 2016 om ändring av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande strecksats ska läggas till i kapitel XIX punkt 3q (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG) i bilaga II
till EES-avtalet:
”— 32016 L 0970: Kommissionens direktiv (EU) 2016/970 av den 27 maj 2016 (EUT L 163, 21.6.2016, s. 1)”.
Artikel 2
Texten till direktiv (EU) 2016/970 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 163, 21.6.2016, s. 1.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 240/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till
EES-avtalet [2018/1178]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/235 av den 18 februari 2016 om ändring av bilaga II till Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om spritdrycker. Enligt inledningen till kapitel XXVII i bilaga II till EES-avtalet ska
lagstiftning om spritdrycker inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut
bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande strecksats ska läggas till i kapitel XXVII punkt 9 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008)
i bilaga II till EES-avtalet:
”— 32016 R 0235: Kommissionens förordning (EU) 2016/235 av den 18 februari 2016 (EUT L 44, 19.2.2016,
s. 7)”.
Artikel 2
Texten till förordning (EU) 2016/235 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 44, 19.2.2016, s. 7.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 241/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga X
(Tjänster i allmänhet) till EES-avtalet [2018/1179]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens rekommendation 2013/461/EU av den 17 september 2013 om principerna för Solvit (1) bör
införlivas med EES-avtalet.

(2)

Rekommendation 2013/461/EU ersatte kommissionens rekommendation 2001/893/EG (2), som är införlivad
med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilagorna II och X till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Texten i kapitel XX punkt 5 (kommissionens rekommendation 2001/893/EG) under rubriken ”RÄTTSAKTER SOM DE
AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKA BEAKTA” i bilaga II till EES-avtalet ska utgå.
Artikel 2
Följande ska införas efter punkt 3a (kommissionens genomförandebeslut 2014/89/EU) i bilaga X till EES-avtalet:
”RÄTTSAKTER SOM DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA SKA BEAKTA

1. 32013 H 0461: Kommissionens rekommendation 2013/461/EU av den 17 september 2013 om principerna för
Solvit (EUT L 249, 19.9.2013, s. 10)”.
Artikel 3
Texten till rekommendation 2013/461/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till
Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 4
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 5
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 249, 19.9.2013, s. 10.
(2) EGT L 331, 15.12.2001, s. 79.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 242/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och infor
mationssamhället) till EES-avtalet [2018/1180]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/687 av den 28 april 2016 om harmonisering av frekvensbandet
694–790 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster och för flexibel
nationell användning i unionen (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande punkt ska införas efter punkt 5czl (kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/339) i bilaga XI till EESavtalet:
”5czm. 32016 D 0687: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/687 av den 28 april 2016 om
harmonisering av frekvensbandet 694–790 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa
bredbandstjänster och för flexibel nationell användning i unionen (EUT L 118, 4.5.2016, s. 4)”.
Artikel 2
Texten till genomförandebeslut (EU) 2016/687 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till
Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1
i EES-avtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 118, 4.5.2016, s. 4.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 245/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/1181]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/472 av den 31 mars 2016 om ändring av förordning (EU)
nr 72/2010 vad gäller definitionen av termen kommissionens inspektör (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Punkt 66hc (kommissionens förordning (EU) nr 72/2010) i bilaga XIII till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Följande ska läggas till:
”, ändrad genom
— 32016 R 0472: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/472 av den 31 mars 2016 (EUT L 85,
1.4.2016, s. 28)”.
2. Texten i anpassning b ska ersättas med följande:
”I artikel 6.2 ska följande läggas till:
’Eftas övervakningsmyndighet får anmoda nationella inspektörer som utsetts av EU:s medlemsstater samt inspektörer
som är anställda av kommissionen att delta i sina inspektioner.’”
Artikel 2
Texten till genomförandeförordning (EU) 2016/472 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet
till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 85, 1.4.2016, s. 28.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 246/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/1182]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1158 av den 15 juli 2016 om ändring av förordning (EU) nr 452/2014
vad gäller strykning av mallar för de auktorisationer som utfärdas till operatörer från tredjeland och för de
tillhörande specifikationerna (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande ska läggas till i punkt 66ng (kommissionens förordning (EU) nr 452/2014) i bilaga XIII till EES-avtalet:
”, ändrad genom
— 32016 R 1158: Kommissionens förordning (EU) 2016/1158 av den 15 juli 2016 (EUT L 192, 16.7.2016,
s. 21)”.
Artikel 2
Texten till förordning (EU) 2016/1158 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 192, 16.7.2016, s. 21.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 247/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2018/1183]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1185 av den 20 juli 2016 om ändring av genomförande
förordning (EU) nr 923/2012 vad gäller uppdatering och slutkomplettering av gemensamma trafikregler för
luftfart och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken (SERA Del C) och om upphävande
av förordning (EG) nr 730/2006 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom genomförandeförordning (EU) 2016/1185 upphävdes kommissionens förordning (EG) nr 730/2006 (2),
som är införlivad med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga XIII till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Följande strecksats ska läggas till i punkt 66wk (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012):
”— 32016 R 1185: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1185 av den 20 juli 2016 (EUT L 196,
21.7.2016, s. 3)”.
2. Texten i punkt 66wa (kommissionens förordning (EG) nr 730/2006) ska utgå.
Artikel 2
Texten till genomförandeförordning (EU) 2016/1185 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet
till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 196, 21.7.2016, s. 3.
(2) EUT L 128, 16.5.2006, s. 3.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 248/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2018/1184]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens beslut (EU) 2015/2099 av den 18 november 2015 om fastställande av ekologiska kriterier för
tilldelning av EU-miljömärket till odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial (1) bör
införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom beslut (EU) 2015/2099 upphävdes kommissionens beslut 2006/799/EG (2) och 2007/64/EG (3), som är
införlivade med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga XX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Texten i punkt 2d (kommissionens beslut 2006/799/EG) ska ersättas med följande:
”32015 D 2099: Kommissionens beslut (EU) 2015/2099 av den 18 november 2015 om fastställande av ekologiska
kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till odlingssubstrat, jordförbättringsmedel och marktäckningsmaterial
(EUT L 303, 20.11.2015, s. 75)”.
2. Texten i punkt 2da (kommissionens beslut 2007/64/EG) ska utgå.
Artikel 2
Texten till beslut (EU) 2015/2099 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

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

EUT L 303, 20.11.2015, s. 75.
EUT L 325, 24.11.2006, s. 28.
EUT L 32, 6.2.2007, s. 137.
Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 249/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2018/1185]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens beslut (EU) 2016/1796 av den 7 juli 2016 om ändring av besluten 2011/263/EU, 2011/264/EU,
2012/720/EU och 2012/721/EU som en anpassning till utvecklingen när det gäller klassificering av ämnen (1)
bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande strecksats ska läggas till i punkterna 2e (kommissionens beslut 2011/264/EU), 2h (kommissionens beslut
2011/263/EU), 2zg (kommissionens beslut 2012/720/EU) och 2zh (kommissionens beslut 2012/721/EU) i bilaga XX till
EES-avtalet:
”— 32016 D 1796: Kommissionens beslut (EU) 2016/1796 av den 7 juli 2016 (EUT L 274, 11.10.2016, s. 55)”.
Artikel 2
Texten till beslut (EU) 2016/1796 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 274, 11.10.2016, s. 55.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 250/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2018/1186]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens beslut (EU) 2016/1349 av den 5 augusti 2016 om fastställande av ekologiska kriterier för
tilldelning av EU-miljömärket till skodon (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens beslut (EU) 2016/1371 av den 10 augusti 2016 om fastställande av ekologiska kriterier för
tilldelning av EU-miljömärket till persondatorer, bärbara datorer och datorplattor (2) bör införlivas med EESavtalet.

(3)

Genom beslut (EU) 2016/1349 upphävdes kommissionens beslut 2009/563/EG (3), som är införlivat med EESavtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(4)

Genom beslut (EU) 2016/1371 upphävdes kommissionens beslut 2011/330/EU (4) och 2011/337/EU (5), som är
införlivade med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(5)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga XX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Texten i punkt 2g (kommissionens beslut 2009/563/EG) ska ersättas med följande:
”32016 D 1349: Kommissionens beslut (EU) 2016/1349 av den 5 augusti 2016 om fastställande av ekologiska
kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till skodon (EUT L 214, 9.8.2016, s. 16)”.
2. Texten i punkt 2q (kommissionens beslut 2011/337/EU) ska ersättas med följande:
”32016 D 1371: Kommissionens beslut (EU) 2016/1371 av den 10 augusti 2016 om fastställande av ekologiska
kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till persondatorer, bärbara datorer och datorplattor (EUT L 217, 12.8.2016,
s. 9)”.
3. Texten i punkt 2s (kommissionens beslut 2011/330/EU) ska utgå.
Artikel 2
Texterna till besluten (EU) 2016/1349 och (EU) 2016/1371 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EESsupplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(*)

EUT L 214, 9.8.2016, s. 16.
EUT L 217, 12.8.2016, s. 9.
EUT L 196, 28.7.2009, s. 27.
EUT L 148, 7.6.2011, s. 5.
EUT L 151, 10.6.2011, s. 5.
Inga konstitutionella krav angivna.
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Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 251/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2018/1187]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens beslut (EU) 2016/1332 av den 28 juli 2016 om fastställande av ekologiska kriterier för
tilldelning av EU-miljömärket till möbler (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom beslut (EU) 2016/1332 upphävdes kommissionens beslut 2009/894/EG (2), som är införlivat med EESavtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Texten i punkt 2zd (kommissionens beslut 2009/894/EG) i bilaga XX till EES-avtalet ska ersättas med följande:
”32016 D 1332: Kommissionens beslut (EU) 2016/1332 av den 28 juli 2016 om fastställande av ekologiska
kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till möbler (EUT L 210, 4.8.2016, s. 100)”.
Artikel 2
Texten till beslut (EU) 2016/1332 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 210, 4.8.2016, s. 100.
(2) EUT L 320, 5.12.2009, s. 23.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.

L 215/50

Europeiska unionens officiella tidning

SV

23.8.2018

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 252/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2018/1188]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/775 av den 18 maj 2016 om riktmärket för tilldelning av gratis
utsläppsrätter för växthusgaser till luftfartygsoperatörer enligt artikel 3f.5 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/87/EG (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande punkt ska införas efter punkt 21alh (kommissionens förordning (EU) nr 1123/2013) i bilaga XX till EES-avtalet:
”21ali. 32016 D 0775: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/775 av den 18 maj 2016 om riktmärket för
tilldelning av gratis utsläppsrätter för växthusgaser till luftfartygsoperatörer enligt artikel 3f.5 i Europapar
lamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 128, 19.5.2016, s. 10)”.
Artikel 2
Texten till genomförandebeslut (EU) 2016/775 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till
Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 128, 19.5.2016, s. 10.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 253/2016
av den 2 december 2016
om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet [2018/1189]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1703 av den 22 september 2016 om ändring av förordning (EG)
nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller de internationella finansiella rapporteringsstandarderna 10
och 12 och den internationella redovisningsstandarden 28 (1) bör införlivas i EES-avtalet.

(2)

Bilaga XXII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande strecksats ska läggas till i punkt 10ba (kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008) i bilaga XXII till EESavtalet:
”— 32016 R 1703: Kommissionens förordning (EU) 2016/1703 av den 22 september 2016 (EUT L 257,
23.9.2016, s. 1)”.
Artikel 2
Texten till förordning (EU) 2016/1703 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska
unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 257, 23.9.2016, s. 1.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 254/2016
av den 2 december 2016
om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om
de fyra friheterna [2018/1190]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86
och 98, och
av följande skäl:
(1)

Det är lämpligt att utvidga samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet till att även omfatta
Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/344 av den 9 mars 2016 om inrättande av ett europeiskt forum
för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete (1).

(2)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Texten i artikel 15.9 i protokoll 31 till EES-avtalet ska ersättas med följande:
”Eftastaterna ska delta i det samarbete som föreskrivs i följande EU-rättsakter:
— 32014 D 0573: Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2014/EU av den 15 maj 2014 om ett utökat
samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (EUT L 159, 28.5.2014, s. 32)
Eftastaterna ska delta i full utsträckning, dock utan rösträtt, i nätverkets styrelse.
— 32016 D 0344: Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/344 av den 9 mars 2016 om inrättande av ett
europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete (EUT L 65,
11.3.2016, s. 12)”.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*).
Artikel 3
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 65, 11.3.2016, s. 12.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 255/2016
av den 2 december 2016
om ändring av protokoll 47 (om avskaffande av tekniska handelshinder för vin) till EES-avtalet
[2018/1191]
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/765 av den 11 mars 2016 om ändring av förordning (EG)
nr 606/2009 vad avser vissa oenologiska metoder (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om vin. Enligt sjunde stycket i inledningen till protokoll 47 till EES-avtalet ska
lagstiftning om vin inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör
därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Protokoll 47 till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande strecksats ska läggas till i punkt 10 (kommissionens förordning (EG) nr 606/2009) i tillägg 1 till protokoll 47
till EES-avtalet:
”— 32016 R 0765: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/765 av den 11 mars 2016 (EUT L 127,
18.5.2016, s. 1)”.
Artikel 2
Texten till delegerad förordning (EU) 2016/765 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till
Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 3 december 2016 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EESavtalet har gjorts (*).
Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2016.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

Ordförande

(1) EUT L 127, 18.5.2016, s. 1.
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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