
BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 1 

1 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsvedtak 96/627/EF om 

gjennomføring av art. 2 i rådsdirektiv 

77/311/EØF om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om lydnivået ved ørene til førere av 

jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul. 

30. september 

1999 

 

* 

 

 

10. februar 2000 

EØS-tillegget nr. 7 

30. januar 1999  

2 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 97/71/EF om endring av 

rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 

90/642/EØF om fastsettelse av 

maksimumsverdier for rester av 

plantevernmidler på og i henholdsvis korn, 

næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse 

produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder 

frukt og grønnsaker. 

31. desember 1997 10. februar 2000 

EØS-tillegget nr. 7 

30. januar 1999 

 

* 

 

 

3 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 98/28/EF om unntak frå 

visse føresegner i rådsdirektiv 93/43/EØF om 

næringsmiddelhygiene med omsyn til 

sjøtransport av råsukker i bulk. 

1. august 1998 10. februar 2000 

EØS-tillegget nr. 7 

30. januar 1999 

 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 28. mars 2000 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 2 

4 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 426/98 om 

endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 613/98 om 

endring av vedlegg II, III og IV til 

rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en 

framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. april 1998 

 

 

 

 

 

 

 

18. mai 1998 

10. februar 2000 

EØS-tillegget nr. 7 

30. januar 1999 

* 

 

 

 

 

Gjennomføring 

notifisert: 7. september 

1999 

 

 

 

 

 

 

Gjennomføring 

notifisert: 7. september 

1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 3 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsvedtak 98/143/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til  

mekanisk festa, bøyelege vasstettingssjikt til tak. 

 

Kommisjonsvedtak 98/213/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til 

modular for innvendige skiljevegger. 

 

Kommisjonsvedtak 98/214/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

råsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til 

konstruksjonsmetallvarer og tilhøyrande varer. 

 

 

 

 

 

 

4. februar 1998 

 

 

 

 

 

 

10. mars 1998 

 

 

 

 

 

10. mars 1998 

 

 

 

 

10. februar 2000 

EØS-tillegget nr. 7 

30. januar 1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 4 

  Kommisjonsvedtak 98/279/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til ikkje-

berande, varige forskalingsmodular/-system som 

er samensette av holblokker eller 

isolasjonsplater, og eventuelt betong. 

8. desember 1997    

6 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Telekommunikasjonstjenester). 

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 97/710/EF 

om en samordnet prosedyre for tillatelser på 

området satelittbaserte 

personkommunikasjonstjenester i Fellesskapet. 

13. mai 1997 10. februar 2000 

EØS-tillegget nr. 7 

30. januar 1999 

 

* 

 

 

7 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Telekommunikasjonstjenester). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/33/EF om 

samtrafikk på telekommunikasjonsområdet med 

henblikk på å sikre universelle tjenester og 

samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene 

om tilgang til åpne telenett (ONP). 

31. desember 1997 10. februar 2000 

EØS-tillegget nr. 7 

30. januar 1999 

 

* 

 

 

8 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Rådsdirektiv 98/35/EF om endring 

av direktiv 94/58/EF om minstekrav til sjøfolks 

opplæringsnivå. 

1. juli 1999 

 

* 

 

10. februar 2000 

EØS-tillegget nr. 7 

30. januar 1999  



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 5 

9 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Rådsdirektiv 98/55/EF om endring 

av direktiv 93/75/EØF om minimumskrav til 

fartøyer som har kurs for eller forlater 

Fellesskapets sjøhavner, og som transporterer 

farlig eller forurensende last. 

31. desember 1998 10. februar 2000 

EØS-tillegget nr. 7 

30. januar 1999 

 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 28. mars 2001 

10 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Kommisjonsdirektiv 98/42/EF om 

endring av rådsdirektiv 95/21/EF om 

håndheving av internasjonale standarder for 

sikkerhet, hindring av forurensning og leve- og 

arbeidsvilkår om bord på skip som anløper 

havner i Fellesskapet, og som seiler i farvann 

under medlemsstatenes jurisdiksjon 

(havnestatskontroll). 

30. september 

1998 

10. februar 2000 

EØS-tillegget nr. 7 

30. januar 1999 

 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 9. september 

1999 

11 29. janaur 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Åttende europaparlaments- og 

rådsdirektiv 97/44/EF om bestemmelser om 

sommertid. 

31. desember 1997 10. februar 2000 

EØS-tillegget nr. 7 

30. januar 1999 

 

* 

 

 

12 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV 

(Statsstøtte). Rådsforordning (EF) nr. 1540/98 

om nye regler for støtte til 

skipsbyggingsindustrien. 

1. januar 1999 10. februar 2000 

EØS-tillegget nr. 7 

30. januar 1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 6 

13  29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg  XXI 

(Statistikk). 

 

Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om 

statistikk over foretaksstrukturer. 

 

Rådsforordning (EF) nr. 476/97 om handel med 

tredjeland. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 895/97 om 

standarden for landkodar. 

 

Rådsforordning (EF) nr. 322/97 om 

fellesskapsstatistikker. 

 

Rådsforordning (EF) nr. 23/97 om statistikk 

over lønnskostnadenes nivå og struktur. 

 

Kommisjonsvedtak 97/157/EF, Euratom om 

handsaming av inntekster frå føretak for 

kollektiv investering. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96 om 

innledende gjennomføringstiltak for 

rådsforordning (EF) nr. 2494/95. 

 

 

 

6. februar 1997 

 

 

1. januar 1997 

 

 

1. januar 1997 

 

 

14. mars 1997 

 

 

30. januar 1997 

 

 

13. februar 1997 

 

 

 

30. september 

1996 

11. mai 2000 

EØS-tillegget nr. 21 

30. januar 1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 7 

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96 om 

harmoniserte konsumprisindekser. 

 

Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 om det 

europeiske nasjonal- og 

regionalregnskapssystem i Fellesskapet. 

 

Kommisjonsvedtak 97/178/EF, Euratom om 

overgangen til det europeiske 

nasjonalregnskapssystem. 

 

Rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske 

granskningar av mjølk og mjølkeprodukt. 

 

Kommisjonsvedtak 97/80/EF om gjennomføring 

av rådsdirektiv 96/16/EF (ovenfor). 

 

Rådsforordning (EF) nr. 2467/96 om endring av 

forordning (EØF) nr. 571/88 om undersøkelser 

om strukturen til driftsenheter i jordbruket. 

 

 

11. desember 1996 

 

 

20. desember 1996 

 

 

 

11. februar 1997 

 

 

 

1. januar 1997 

 

 

1. januar 2001 

* 

 

 

25. desember 1996 

   



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 8 

14 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk).  

 

Rådsforordning (EF) nr. 374/98 om endring av 

forordning (EF) nr. 1172/95 om statistikk over 

varehandel med tredjestater. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr.2317/97 om 

standarden for landkodar. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2454/97 om 

gjennnomføring av rådsforordning (EF) nr. 

2494/95. 

 

 

 

11. mars 1998 

 

 

 

1. januar 1998 

 

 

31. desember 1997 

11. mai 2000 

EØS-tillegget nr. 21 

30. januar 1999 

 

* 

 

 

 

15 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). 

 

Akt om tiltredelsesvilkårene for Østerrike, 

Finland og Sverige. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 3298/94 om 

transittrettigheter (økopunkter) for tunge 

lastebiler som kjører i transitt gjennom 

Østerrike. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1524/96 om 

endring av forordning (EF)nr. 3298/94 

(ovenfor). 

 

 

 

1. januar 1995 

 

 

1. januar 1995 

 

 

 

 

1. januar 1997 

10. februar 2000 

EØS-tillegget nr. 7 

19. desember 1998 

 

 

 

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

august 1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 9 

16 26. februar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsdirektiv 98/12/EF om tilpasning til 

den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

71/320/EØF om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om bremseanlegg for visse grupper 

av motorvogner og deres tilhengere. 

 

Kommisjonsdirektiv 98/14/EF om tilpasning til 

den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om typegodkjenning av motorvogner 

og deres tilhengere. 

 

 

 

 

1. januar 1999 

 

 

 

 

 

 

30. september 

1998 

22. juni 2000 

EØS-tillegget nr. 28 

27. februar 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

21. september 1999 

17 26. februar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

og vedlegg IV (Energi). Kommisjonsdirektiv 

98/11/EF om gjennomføringsreglar for 

rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til 

energimerking av hushaldslampar. 

15. juni 1999 

 

* 

 

22. juni 2000 

EØS-tillegget nr. 28 

27. februar 1999  



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 10 

18 26. februar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Tjueførste kommisjonsdirektiv 97/45/EF om 

tilpassing til den tekniske utviklinga av vedlegg 

II, III, VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

kosmetiske produkter.  

 

Tjueandre kommisjonsdirektiv 98/16/EF om 

tilpassing til den tekniske utviklinga av vedlegg 

II, III, VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

kosmetiske produkter. 

 

 

 

 

30. juni 1998 

 

 

 

 

 

 

1. april 1998 

22. juni 2000 

EØS-tillegget nr. 28 

27. februar 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

22. april 1999 

19 26. februar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsbeslutning 97/571/EF om den 

alminnelige oppstilling av europeiske tekniske 

godkjenninger for byggevarer. 

22. juli 1997 22. juni 2000 

EØS-tillegget nr. 28 

27. februar 1999 

 

* 

 

 

20 26. februar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø). Rådsdirektiv 97/11/EF om endring av 

direktiv 85/337/EØF om vurdering av visse 

offentlige og private prosjekters 

miljøvirkninger. 

14. mars 1999 

 

* 

 

22. juni 2000 

EØS-tillegget nr. 28 

27. februar 1999 Gjennomføring notifisert 

20. mai 1999 

 

Meddelelse iht. art. 103 

ventes fra ISL 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 11 

21 26. februar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø). Kommisjonsvedtak 98/483/EF om 

fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av 

fellesskapsmiljømerket til oppvaskmaskiner. 

22. juli 1998 22. juni 2000 

EØS-tillegget nr. 28 

27. februar 1999 

 

* 

 

 

22 26. februar 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter. EFTA/EØS-landenes deltakelse i  

Fellesskapets handlingsprogram ”Europeisk 

frivillighetstjeneste for unge”. 

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 

1686/98/EF. 

 

 

___ 

22. juni 2000 

EØS-tillegget nr. 28 

27. februar 1999 

 

 

___ 

 

 

 

 

23 26. februar 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter. EFTA/EØS-landenes deltakelse i et 

flerårig program for å fremme fornybare 

energikilder i Fellesskapet (Altener II). 

Rådsvedtak 98/352/EF. 

 

 

___ 

22. juni 2000 

EØS-tillegget nr. 28 

27. februar 1999 

 

___ 

 

24 26. februar 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter. EFTA/EØS-landenes deltakelse i 

handlingsplanen for utveksling mellom 

medlemsstatenes forvaltninger av nasjonale 

tjenestemenn som har til oppgave å gjennomføre 

det fellesskapsregelverk som er nødvendig for å 

virkeliggjøre det indre marked (rådsvedtak 

92/481/EØF og europaparlaments- og 

rådsvedtak 889/98/EF (Karolusprogrammet)). 

 

 

 

 

___ 

22. juni 2000 

EØS-tillegget nr. 28 

27. februar 1999 

 

 

 

___ 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 12 

25 26. februar 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om 

opphevelse av tekniske hindringer for handel 

med vin. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 847/98 om 

endring av forordning (EØF) nr. 3201/90 om 

fastsettelse av nærmere regler for betegnelse på 

og presentasjon av vin og druemost. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 881/98 om 

fastsettelse av nærmere regler for beskyttelse av 

de utradisjonelle tilleggsbetegnelsene som 

brukes for visse typer kvalitetsvin fra bestemte 

dyrkingsområder. 

 

 

 

 

30. april 1998 

 

 

 

 

1. oktober 1998 

22. juni 2000 

EØS-tillegget nr. 28 

27. februar 1999 

 

* 

 

 

Gjennomføring notifisert 

22. oktober 1999 

26 26. februar 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om 

opphevelse av tekniske hindringer for handel 

med vin. Kommisjonsforordning (EF) nr. 

2624/95 om endring av forordning (EØF) nr. 

3220/90 om vilkårene for anvendelsen av visse 

ønologiske framstillingsmåter fastsatt i 

rådsforordning (EØF) nr. 822/87. 

14. november 

1995 

22. juni 2000 

EØS-tillegget nr. 28 

27. februar 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

22. oktober 1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 13 

27 26. februar 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter. EFTA/EØS-landenes dektakelse i det 

femte rammeprogram for Det europeiske 

fellesskaps virksomhet i forbindelse med 

forskning, teknologisk utvikling og 

demonstrasjon (1998-2002). Europaparlaments- 

og rådsbeslutning nr. 182/1999/EF.  

 

 

 

___ 

22. juni 2000 

EØS-tillegget nr. 28 

30. juni 1999 

 

 

 

Faktisk ikrafttredelse: 

30. juni 1999 

28 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF om 

endring av rådsdirektiv 74/150/EØF, 

74/151/EØF, 74/152/EØF, 74/346/EØF, 

74/347/EØF, 75/321/EØF, 75/322/EØF, 

76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/311/EØF, 

77/537/EØF, 76/763/EØF, 77/311/EØF, 

77/537/EØF, 78/764/EØF, 78/933/EØF, 

79/532/EØF, 79/533/EØF, 80/720/EØF, 

86/297/EØF, 86/415/EØF og 89/173/EØF med 

omsyn til høgste konstruksjonsfart for 

jordbruks- eller skogbrukstraktorar med hjul. 

23. september 

1998 

19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

27. mars 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

24. september 1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 14 

29 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

og vedlegg IV (Energi). 

 

Kommisjonsdirektiv 97/17/EF om 

gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 

92/75/EØF med omsyn til energimerking av 

hushaldsoppvaskmaskiner. 

 

Kommisjonsdirektiv 1999/9/EF om endring av 

kommisjonsdirektiv 97/17/EF. 

 

 

 

 

15. juni 1998 

 

 

 

 

28. februar 1999 

 

 

 

19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

27. mars 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

14. april 1999 

30 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 121/98 om 

endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

18. mars 1998 19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

27. mars 1999 

 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 7. september 

1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 15 

31 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 98/3/EF om tilpassing til 

den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 

76/116/EØF om gjensidig tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om gjødsel. 

31. desember 1998 19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

27. mars 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

21.mai 1999 

32 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/13/EF om 

teleterminal- og satelittjordstasjonsutstyr, 

herunder gjensidig anerkjennelse av utstyrets 

samsvar. 

1. april 1998 19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

27. mars 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

22. februar 2000 

33 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 

(Trygd). Rådsforordning (EF) nr. 1223/98 om 

endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om 

anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, 

selvstendig næringsdrivende og deres 

familiemedlemmer som flytter innenfor 

Fellesskapet, og forordning nr. 574/72 om regler 

for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 

1408/71. 

1. juli 1998 19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

27. mars 1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 16 

34 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 

(Trygd). Beslutning nr. 166 om endring av 

blankett E 106 og E 109, beslutning nr. 168 om 

endring av blankett E 121 og E 127 og 

oppheving av blankett E 122, og beslutning nr. 

169 om forretningsorden for og sammensetning 

av Den tekniske komité for databehandling 

under Den administrative kommisjon for trygd 

for vandrearbeidere. 

1. januar 1998 19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

27. mars 1999 

 

* 

 

 

35 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Telekommunikasjonstjenester). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/10/EF om 

anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett 

(ONP) for telefontjenesten og om etablering av 

en universell tjeneste under konkurranseforhold. 

30. juni 1998 19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

27. mars 1999 

 

* 

 

 

36 28. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

Telekommunikasjonstjenester). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/61/EF om 

endring av direktiv 97/33/EF med hensyn til 

nummeroverførbarhet og forhåndsvalg av 

operatør. 

31. desember 1998 19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46  

29. april 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

28. oktober 1999 

37 30. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Telekommunikasjonstjenester). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/13/EF om 

en felles ramme for generelle tillatelser og 

individuelle lisenser for teletjenester. 

27. mai 1997 19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

31. mars 1999 Gjennomføring notifisert 

10. august 2000. 

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

februar 1999 

* 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 17 

38 30. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) og protokoll 37. Europaparlaments- 

og rådsvedtak 1692/96/EF om 

fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et 

transeuropeisk transportnett. 

10. september 

1996 

19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

31. mars 1999 Faktisk ikrafttredelse: 1. 

juni 1999 

* 

 

39 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Rådsdirektiv 98/25/EF om endring 

av direktiv 95/21/EF om håndheving av 

internasjonale standarder for sikkerhet, hindring 

av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om 

bord på skip som anløper havner i Fellesskapet, 

og som seiler i farvann under medlemsstatenes 

jurisdiksjon (havnestatkontroll). 

1. juli 1998 19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

27. mars 1999 Norsk meddelelse iht. 

art. 103: 10. januar 2000 

 

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

mars 2000  

 

Gjennomføring notifisert 

18. april 2001 

40 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Rådsdirektiv 98/41/EF om 

registrering av personar som reiser med 

passasjerskip til eller frå hamnar i 

medlemsstatane i Fellesskapet. 

1. januar 1999 19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

18. juni 1999 

 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert:  21. september 

1999 

41 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 

(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 

arbeidsrett og lik behandling av kvinner og 

menn). Rådsdirektiv 98/59/EF om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om 

masseoppsigelser. 

1. september 1998 19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

24. september 

1999 

Faktisk ikrafttredelse 1. 

juli 2000 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 18 

42 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 

(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 

arbeidsrett og lik behandling av kvinner og 

menn). 

 

Rådsdirektiv 96/34/EF om rammeavtalen om 

foreldrepermisjon inngått mellom UNICE, 

CEEP og EFF. 

 

Rådsdirektiv 97/75/EF om endring og utviding 

av direktiv 96/34/EF om rammeavtalen om 

foreldrepermisjon inngått mellom UNICE, 

CEEP og EFF til å omfatte Det sameinte 

kongeriket Storbritannia og Nord-Irland. 

 

 

 

 

 

3.juni 1998 

 

 

 

5. februar 1998 

19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

27. mars 1999  

 

 

 

 

Gjennomføring 

notifisert: 12. september 

2000. 

 

 

Faktisk krafttredelse 1. 

juli 2000 

 

43 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 

(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 

arbeidsrett og lik behandling av kvinner og 

menn). 

 

Rådsdirektiv 97/80/EF om provtyngsla i 

samband med skildnadshandsaming på grunnlag 

av kjønn. 

 

Rådsdirektiv 98/52/EF om utviding av direktiv 

97/80/EF om provtyngsla i samband med 

skildnadshandsaming på grunnlag av kjønn til å 

omfatte Det sameinte kongeriket Storbritannia 

og Nord-Irland. 

 

 

 

 

 

1. januar 2001 

 

 

 

22. juli 1998 

19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

27. mars 1999 Norsk meddelelse iht. 

art. 103: 17. desember 

1999 

 

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

februar  2000 

 

* 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 19 

44 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø). Kommisjonsvedtak 98/488/EF om 

fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av 

fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel. 

 

 

____ 

19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

27. mars 1999 

 

* 

 

 

45 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om 

opprinnelsesregler. 

____ 

 

19. oktober 2000 

EØS-tillegget nr. 46 

1. januar 1999 

* 

 

 

46 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsdirektiv 98/38/EF om tilpassing til 

den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 

74/151/EØF med omsyn til visse delar av og 

eigenskapar ved jordbruks- og 

skogbrukstraktorar med hjul. 

 

Kommisjonsdirektiv 98/39/EF om tilpassing til 

den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 

75/321/EØF med omsyn til styre innretningar 

for jordbruks- og skogbrukstraktorar med hjul. 

 

 

 

 

1. mai 1999 

 

 

 

 

 

30. april 1999 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999 

 

* 

 

 

 

Gjennomføring notifisert 

21. september 1999 

47 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 98/40/EF om tilpassing til 

den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 

74/346/EØF med omsyn til speglar for 

jordbruks- og skogbrukstraktorar med hjul. 

30. april 1999 

 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

21. september 1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 20 

48 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 98/65/EF om tilpasning til 

den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

82/130/EØF om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om elektrisk utstyr til bruk i 

eksplosjonsfarlige omgivelser i gassfarlige 

gruver. 

31. desember 1999 

 

* 

 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999  



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 21 

49 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1000/98 om 

endring av vedlegg I og II til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1076/98 om 

endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) 

nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet 

for fastsettelse av maksimumsgrenser for 

restmengder av veterinærpreparater i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1191/98 om 

endring av vedlegg I og II til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

 

 

 

 

13. juli 1998 

 

 

 

 

 

 

 

27. juli 1998 

 

 

 

 

 

 

9. august 1998 

 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999 

 

* 

 

 

 

 

 

Gjennomføring 

notifisert: 7. september 

1999 

 

 

 

 

 

Gjennomføring 

notifisert: 7. september 

1999 

 

 

 

 

 

Gjennomføring 

notifisert: 7. september 

1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 22 

50 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 96/28/EF om tilpassing til 

den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

76/116/EØF om gjensidig tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om gjødsel. 

31. mai 1997 9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999 Gjennomføring notifisert 

21. mai 1999 

51 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2247/98 om  

endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) 

nr. 2455/92 om eksport og import av visse 

farlige kjemikalier. 

20. november 

1998 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999 

 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 25. august 

1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 23 

52 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsvedtak 98/436/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til 

taktekkingsmateriale, overlys, takvindauge og 

tilhøyrande varer. 

 

Kommisjonsvedtak 98/437/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til 

innvendige og utvendige veggkledningar og 

himlingskledningar. 

 

Kommisjonsvedtak 98/456/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til 

etterspenningsutstyr til forspente 

konstruksjonar. 

 

 

 

 

23. juni 1998 

 

 

 

 

 

 

1. juli 1998 

 

 

 

 

 

 

6.  juli 1998 

 

 

 

 

 

 

 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 24 

  Kommisjonsvedtak 98/457/EF om prøving etter 

SBI-metoden (Single Burning Item – ”Enkelt 

brennende gjenstand”) som er nemnd i artikkel 

20 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer- 

6.  juli 1998    

53 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester). Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/26/EF om endeleg oppgjer i 

betalingssystem og i oppgjerssystem for 

verdipapir. 

11. desember 1999 

 

* 

 

 

 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999 Norsk meddelelse iht. 

art. 103: 17. desember 

1999 

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

januar 2000 

Gjennomføring notifisert 

22. oktober 2001  

54 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg X 

(Audiovisuelle tjenester). Rådsrekommandasjon 

98/560/EF om utviklingen av europeisk 

industris konkurranseevne på området 

audiovisuelle tjenester og informasjonstjenester, 

gjennom utarbeidelsen av nasjonale rammer 

som tar sikte på å nå et sammenlignbart og 

effektivt nivå for beskyttelse av mindreårige og 

menneskeverdet. 

 

 

 

____ 

 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999  



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 25 

55 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Rådsforordning (EF) nr. 2135/98 

om endring av forordning (EØF) nr. 3821/85 om 

bruk av fartsskriver innen veitransport og 

direktiv 88/599/EØF om gjennomføringen av 

forordning (EØF) nr. 3820/85 og forordning 

(EØF) nr. 3821/85. 

 

Tilpasningene til rådsforordning (EØF) nr. 

3821/85 fastsatt i vedlegg I kapittel VI avsnitt A 

nr. 3 i akten om tiltredelsesvilkårene for 

Republikken Østerrike, Republikken Finland og 

Kongeriket Sverige og tilpasningen av de 

traktater som er Den europeiske unions 

grunnlag. 

10. oktober 1998 9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999 

 

* 

 

 

56 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  

(Transport). 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2121/98 om 

gjennomføringsregler for rådsforordning (EØF) 

nr. 684/92 og (EF) nr. 12/98 om dokumenter for 

persontransport med turvogn og buss. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2121/98 

opphever, med virkning fra 31. desember 1999, 

kommisjonsforodning (EØF) nr. 1839/92 av 1. 

juli 1992. 

6. oktober 1998 

 

 

 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

23. juli 1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 26 

57 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 

(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 

arbeidsrett og lik behandling av kvinner og 

menn). Rådsdirektiv 98/50/EF om endring av 

direktiv 77/187/EØF om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av 

arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av 

foretak, bedrifter eller deler av bedrifter. 

17. juli 2001 

 

* 

 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999 Norsk meddelelse iht. 

art. 103 

19. november 1999 

 

Faktisk ikrafttredelse 1. 

juli 2000 

58 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø). Kommisjonsvedtak 98/634/EF om 

fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av 

fellesskapsmiljømerket til madrassar. 

 

____ 

 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999  

59 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø). Kommisjonsvedtak 98/433/EF om 

fastsetjing av harmoniserte kriterium for å gje 

dispensasjon i medhald av føresegnene i artikkel 

9 i rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med 

farene for større ulykker med farlige stoffer. 

29. juni 1998 9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999 Gjennomføring notifisert 

1. november 1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 27 

60 30. april 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 21 om 

gjennomføring av konkuransebestemmelser for 

foretak. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2842/98 om 

partenes uttalelser i visse prosedyrer i henhold 

til EF-traktatens artikkel 85 og 86 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2843/98 om 

form, innhold og andre enkeltheter i forbindelse 

med anmodninger og meldinger fastsatt i 

rådsforordning (EØF) nr. 1017/68, (EØF) nr. 

4056/86 og (EØF) nr. 3975/87 ved anvendelse 

av konkurransereglene på transportsektoren. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2482/98 

opphever kommisjonsforordning (EØF) nr. 

99/63, kommisjonsforordning (EØF) nr. 

1630/69, avsnitt II i kommisjonsforordning 

(EØF) nr. 4260/88. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2483/98 

opphever kommisjonsforordning (EØF) nr. 

1629/69, avsnitt I i kommisjonsforordning 

(EØF) nr. 4260/88. 

1. februar 1999 9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 50 

1. mai 1999 

 

* 

 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 28 

61 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 98/66/EF om endring av 

direktiv 95/31/EF om fastsetjing av spesifikke 

reinleikskriterium for søtstoff som kan nyttast i 

næringsmiddel. 

1. juli 1999 

 

* 

 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

29. mai 1999  

62 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1900/98 om 

endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) 

nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode 

for landbruksprodukter og slik angivelse på 

landbruksprodukter og næringsmidler. 

1. desember 1998 9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

29. mai 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

7. juni 1999 

63 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 98/47/EF om oppfølging 

av eit aktivt stoff (azoksystrobin) i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 

plantefarmasøytiske produkter. 

1. januar 1999 9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

29. mai 1999 

 

* 

 

 

64 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Tjuetredje kommisjonsdirektiv 98/62/EF om 

tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg 

II, III, VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

kosmetiske produkter. 

18. september 

1998 

 

* 

 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

29. mai 1999 

 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 6. oktober 

1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 29 

65 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsvedtak 97/751/EF om ei felles 

teknisk forskrift om krav til tilkopling for 

grensesnitt til terminalutstyr for 140 mbit/s 

strukturerte og ustrukturerte digitale leigde 

samband. 

28. november 

1997 

 

 

 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

29. mai 1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 30 

66 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).  

 

Kommisjonsvedtak 98/598/EF om 

frangangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til tilslag. 

 

Kommisjonsvedtak 98/599/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til 

taktekkingssystem i flytande form. 

 

Kommisjonsvedtak 98/600/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til 

sjølvberande gjennomskinlege taksystem 

(bortsett frå glasbaserte system). 

 

Kommisjonsvedtak 98/601/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til varer 

til vegbygging. 

 

 

 

 

12. oktober 1998 

 

 

 

 

 

14. oktober 1998 

 

 

 

 

 

15. oktober 1998 

 

 

 

 

 

 

15 oktober 1998 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

 

29. mai 1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 31 

67 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 2140/98 om 

endring av forordning (EØF) nr. 1014/90 om 

gjennomføringsregler mht. definisjon av, 

betegnelse på og presentasjon av alkoholsterke 

drikker. 

10. oktober 1998 9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

29. mai 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

22. oktober 1999 

68 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Kommisjonsdirektiv 98/74/EF om 

endring av rådsdirektiv 93/75/EØF om 

minimumskrav til fartøyer som har kurs for eller 

forlater Fellesskapets sjøhavner, og som 

transporterer farlig eller fourensende last 

2. november 

1999 

 

* 

 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

29. mai 1999 Gjennomføring 

notifisert: 4. juli 2000 

69 2. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter. EFTA/EØS-landenes deltakelse i et 

flerårig Fellesskapsprogram for å stimulere 

verkeleggjeringa av informasjonssamfunnet i 

Europa. (Rådsvedtak 98/253/EF). 

 

 

___ 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

3. juni 1999 Faktisk ikrafttredelse: 1. 

august 1999 

70 2. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter. EFTA/EØS-landenes deltakelse i 

Fellesskapets virksomhet mht. analyse, 

forskning og samarbeid på sysselsettings- og 

arbeidsmarkedsområdet. (Rådsavgjerd 

98/171/EF). 

 

 

 

___ 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

3. juni 1999 Meddelelse fra N. iht. 

art. 103: 26. november 

1999 

* 

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

januar 2000 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 32 

71 2. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter. EFTA/EØS-landenes deltakelse i 

Fellesskapets handlingsprogram for 

katastrofeberedskap. (Rådsvedtak 98/22/EF). 

 

 

___ 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

3. juni 1999 

 

* 

 

 

 

72 15. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter. EFTA/EØS-landenes deltakelse i 

Fellesskapets tiltak for finansieringsbistand til 

nyskapende og jobbskapende små og 

mellomstore bedrifter. (Rådsbeslutning 

98/347/EF). 

 

 

___ 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

16. juni 1999 Faktisk ikrafttredelse: 1. 

august 1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 33 

73 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om 

opphevelse av tekniske hindringer for handel 

med vin.  

 

Rådsforordning (EF) nr. 1627/98 om endring av 

rådsforordning (EØF) nr. 822/87 om den felles 

markedsordning for vin. 

 

Rådsforordning (EF) nr. 1629/98 om endring av 

forordning (EØF) nr. 2332/92 om musserende 

vinter produsert i Fellesskkapet og forordning 

(EØF) nr. 4252/88 om framstilling og 

markedsføring av sterkviner produsert i 

Fellesskapet. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2215/98 om 

endring av forordning (EF) nr. 881/98 om 

fastsettelse av nærmere regler for beskyttelse av 

de tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som brukes 

for visse typer kvalitetsvin fra bestemte 

dyrkingsområder. 

 

 

 

 

29. juli 1998 

 

 

 

31. juli 1998 

 

 

 

 

 

 

23. oktober 1998 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

 

 

 

29. mai 1999 

 

* 

 

 

 

Gjennomføring notifisert 

22. oktober 1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 34 

74 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og 

vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, 

prøving og sertifisering). EFTA/EØS-landenes 

deltakelse i Fellesskapets legemiddelsamarbeid 

(EMEA). (Rådsdirektivene 93/39/EF, 93/40/EF 

og 93/41/EF, rådsforordningene (EF) nr. 

93/2309 og 95/297 og 

kommisjonsforordningene (EF) nr. 95/540-542 

og 96/2141). 

 

 

 

 

___ 

9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

29. mai 1999 Gjennomføring notifisert 

1. november 2000 

Meddelelse fra N iht. art. 

103: 26. november 1999 

* 

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

januar 2000 

 

75 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 649/98 om 

endring av vedlegget til rådsforordning (EØF) 

nr. 2309/93. 

25. mars 1998 9. november 2000 

EØS-tillegget nr. 51 

29. mai 1999 

 

* 

 

 

76 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

Innlemmelse  i EØS-avtalens vedlegg I av 

rettsakter på det veterinære området vedtatt av 

Fellesskapet i perioden 1. august 1996 – 3. 

september 1998. 

 23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 

 

* 

 

 

77 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF om 

visse deler av og egenskaper ved motorvogner 

med to eller tre hjul. 

18. desember 1998 23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

24. september 1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 35 

78 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 3059/94 om 

endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1568/98 om 

endring av vedlegg I, II, III og IV til 

rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en 

framgangsmåte i Felleskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/98 om 

endring av vedlegg II og III til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

 

 

 

 

14. februar 1995 

 

 

 

 

 

 

 

20. september 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

20. september 

1998 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 

 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 7. september 

1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 36 

79 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1570/98 om 

endring av vedlegg I-IV til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/98 om 

endring av vedlegg I og II til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

  

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1917/98 om 

endring av vedlegg I og II til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

 

 

 

 

20. september 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

9. november 1998 

 

 

 

 

 

 

 

9. november 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54  

26. juni 1999 

 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 7. september 

1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 37 

79 

forts 

 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1958/98 om 

endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

15. november 

1998 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

 Gjennomføring 

notifisert: 7. september 

1999 

80 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 

(Trygd). Rådsdirektiv 98/49/EF om trygging av 

retttane til supplerande pensjon for 

arbeidstakarar og sjølvstendig næringsdrivande 

som flyttar innanfor Fellesskapet. 

25. juli 1998 

 

* 

 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 

 

 

 

Norsk meddelelse 

iht. art. 103: 5. januar 

2001. 

 

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

mars 2001. 

81 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 

(Trygd). Beslutning nr. 170 om endring av 

beslutning nr. 141 om utarbeiding av 

oversiktene fastsatt ved art. 94 nr. 4 og art. 95 

nr. 4 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72, vedtatt 

av De europeiske fellesskaps administrative 

kommisjon for trygd for vandrearbeidere. 

1. januar 1998 23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 38 

82 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og 

vedlegg X (Audiovisuelle tjenester). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/36/EF om 

endring av rådsdirektiv 89/552/EØF om 

samordning av visse bestemmelser om utøvelse 

av fjernsynsvirksomhet fastsatt ved lov eller 

forskrift i medlemsstatene. 

 

EFTA/EØS-landenes deltakelse i 

Kontaktutvalget for fjernsynsvirksomhet. 

30. juli 1997 23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 Gjennomføring notifisert 

21. september 2001  

 

Norsk meddelelse iht. 

art. 103: 22. desember 

1999. 

 

Faktisk ikrafttredelse 1. 

juli 2000. 

 

83 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og 

vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om 

beskyttelse av fysiske personer i forbindelse 

med behandling av personopplysninger og om 

fri utveksling av slike opplysninger. 

 

EFTA/EØS-landenes deltakelse i 

Arbeidsgruppen for personvern. 

24. oktober 1998 23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 Gjennomføring notifisert 

10. august 2000. 

 

Norsk meddelelse iht. 

art. 103: 24. mars 2000. 

 

Faktisk ikrafttredelse 1. 

juli 2000. 

 

84 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Telekommunikasjonstjenester). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/66/EF om 

behandling av personopplysninger og vern av 

privatlivet innen telekommunikasjonssektoren. 

24. oktober 1998 23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 Gjennomføring notifisert 

10. august 2000. 

Faktisk ikrafttredelse 1. 

juli 2000 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 39 

85 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Rådsforordning (EF) nr. 2411/98 

om godkjenning av nasjonalitetsmerket til 

registreringsmedlemsstaten på motorvogner og 

tilhengarene deira ved trafikk innanfor 

Fellesskapet. 

11. november 

1998 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

13. oktober 1999 

86 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Rådsdirektiv 98/18/EF om 

sikkerhetsstandarder for passasjerskip. 

4.  juni 1998 23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 

* 

 

 

Gjennomføring notifisert 

10. april 2000 og 2. 

februar 2001, samt 

05.02.2007 

 

87 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV 

(Konkurranseregler). Kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1083/1999 om endring av forordning 

(EØF) nr. 1617/93 om anvendelse av traktatens 

artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av avtaler, 

beslutninger og samordnet opptreden som 

gjelder felles planlegging og samordning av 

ruteplaner, felles drift, tariffkonsultasjoner om 

transport av passasjerer og gods ved ruteflyging 

og fordeling av tidsluker i lufthavnene. 

27. mai 1999 23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 

 

* 

Gjennomføring notifisert 

7. oktober 1999 

88 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø). Kommisjonsdirektiv 98/15/EF om 

endring av rådsdirektiv 91/271/EØF med omsyn 

til visse krav som er fastsette i vedlegg I. 

27. mars 1998 23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 40 

89 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter.  

 

EFTA/EØS-landenes deltakelse i Fellesskapets 

kulturprogrammer Kaleidoskop, Ariane og 

Rafael (Europaparlaments- og rådsbeslutningene 

719/96, 2085/97 og europaparlaments- og 

rådsavgjerd 2228/97). 

 

 

 

___ 

 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 

 

* 

 

 

 

 

90 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter.  

 

EFTA/EØS-landenes deltakelse i forlengelsen 

av Fellesskapets kulturprogrammer Ariane og 

Kaleidoskop (Europaparlaments- og rådsavgjerd 

476 og 477/1999). 

 

 

 

___ 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 54 

26. juni 1999 

 

* 

 

 

91 16. juli 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/69/EF om 

tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp 

fra motorvogner og om endring av rådsdirektiv 

70/220/EØF. 

28. desember 1999 

 

* 

 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 55 

17. juli 1999 Gjennomføring notifisert  

19. oktober 1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 41 

92 16. juli 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 98/82/EF om endring av 

vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 

86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av 

maksimumsverdier for rester av 

plantevernmidler på og i henholdsvis korn, 

næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse 

produkter av vegetabilsk opprinnelse. 

30. april 1999 23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 55 

17. juli 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

12. november 1999 

93 16. juli 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1525/98 om 

endring av forordning (EF) nr. 194/97 om 

fastsetjing av høgsteinnhaldet av vissse 

ureinande stoff i næringsmiddel 

 

Kommisjonsdirektiv 98/53/EF om fastsettelse 

av prøvetakings- og analysemetoder for den 

offisielle kontrollen av nivået av visse 

forurensende stoffer i næringsmidler. 

 

 

 

6. august 1998 

 

 

 

 

31. desember 2000 

 

* 

 

 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 55 

17. juli 1999 

 

* 

 

 

 

94 16. juli 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/37/EF om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

maskiner. 

12. august 1998 23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 55 

17. juli 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

19. august 1999 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 42 

95 16. juli 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester). Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/78/EF om utvidet tilsyn med 

forsikringsforetak som er del av en 

forskningsgruppe. 

5. desember 1998 

 

* 

 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 55 

17. juli 1999 Faktisk ikrafttredelse 1. 

juli 2000. 

Gjennomføring notifisert 

22. oktober 2001 + 

02.05.2007. 

96 16. juli 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI 

(Offentlige innkjøp).  

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/52/EF om 

endring av direktiv 92/50/EØF, 93/36/EØF og 

93/37/EØF om samordning av 

behandlingsmåten ved tildeling av kontrakter 

om henholdsvis offentlig tjenesteytelse, 

offentlige varekjøp og offentlige bygge- og 

anleggskontrakter 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/4/EF om 

endring av direktiv 93/38/EØF om samordning 

av innkjøpsreglene for oppdragsgivere innen 

vann- og energiforsyning, transport og 

telekommunikasjon. 

 

 

 

13. oktober 1998 

 

 

 

 

 

 

 

16. februar 1999 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 55 

17. juli 1999 Gjennomføring 

notifisert: 1. august 

2001. 

Faktisk ikrafttredelse 1. 

juli 2000. 

97 16. juli 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 

(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 

arbeidsrett og lik behandling av menn og 

kvinner). Rådsdirektiv 98/24/EF om vern av 

helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko 

i samband med kjemiske agensar i arbeidet. 

5. mai 2001 

 

* 

 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 55 

17. juli 1999  



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 43 

98 16. juli 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø). Kommisjonsvedtak 1999/10/EF om 

fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av 

fellesskapsmiljømerket til maling og lakk. 

 

___ 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 55 

17. juli 1999 

 

 

Gjennomføring 

notifisert: 18. januar 

2000 

99 30. juli 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter. 

 

EFTA/EØS-landenes deltakelse i Fellesskapets 

handlingsprogram for å fremme sikrere bruk av 

Inrernett. Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 

276/1999/EF. 

 

 

___ 

 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 55 

31. juli 1999 Norsk meddelelse iht. 

art. 103 19. november 

1999 

 

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

januar 2000 

100 30. juli 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter. 

 

EFTA/EØS-landenes deltakelse i 

eksperimentelle tiltak i forbindelse med 

rammeprogrammet for kultur i budsjettåret 

1999. 

 

 

 

___ 

 

23. november 2000 

EØS-tillegget nr. 55 

31. juli 1999 

 

 

 

 

 

 

101 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

Direktivene 95/53/EF, 95/55/EF, 95/69/EF, 

96/61/EF, 96/7/EF, 96/24/EF, 96/25/EF, 

96/51/EF, 96/66/EF, 97/6/F, 97/8/EF, 97/40/EF, 

97/47/EF og 97/72/EF og vedtak 97/582/EF 

(fôrvarer).  

 21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

 

10. mars 2000 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 44 

102 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 98/77/EF om tilpasning til 

den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

70/220/EØF om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om tiltak mot luftforurensning 

forårsaket av utslipp fra motorvogner. 

31. desember 1998 21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

19. oktober 1999 

103 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 98/86/EF om endring av 

kommisjonsdirektiv 96/77/EF om fastsettelse av 

spesifikke renhetskriterier for andre 

tilsetningsstoffer i næringsmidler enn 

fargestoffer og søtstoffer.  

29. desember 1998 21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 17. desember 

1999 

104 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1367/98 om 

endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om 

nærmere regler for gjennomføring av ordningen 

med import fra tredjestater omhandlet i 

rådsforordning (EØF) nr. 2092/91. 

1. juli 1998 21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 45 

105 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2560/98 om 

endring av vedlegg I og II til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2686/98 om 

endring av vedlegg I og II til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2692/98 om 

endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) 

nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet 

for fastsettelse av maksimumsgrenser for 

restmengder av veterinærpreparater i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse. 

 

 

 

 

27. januar 1999 

 

 

 

 

 

 

 

10. februar 1999 

 

 

 

 

 

 

 

13. februar 1999 

 

 

 

 

 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 46 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2728/98 om 

endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

16. februar 1999    

106 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsvedtak 1999/177/EF om vilkårene 

for at plastkasser og –paller kan unntas fra 

kravene til tungmetallkonsentrasjoner fastsatt i 

direktiv 94/62/EF av 20. desember 1994 om 

emballasje og emballasjeavfall. 

28. februar 1999 21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

Gjennomføring meldt 

03.04.2006 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 47 

107 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).  

 

Kommisjonsvedtak 98/515/EF om ei felles 

teknisk forskrift om grunntilknyting til det 

felleseuropeiske, digitale fleirtenestenettet 

(første endring) (ISDN). 

 

Kommisjonsvedtak 98/518/EF om ei felles 

teknisk forskrift om ISDN-pakkesvitsjing ved 

hjelp av utvida ISDN-tilknyting. 

 

Kommisjonsvedtak 98/520/EF om ei felles 

teknisk forskrift om utvida tilknyting til det 

felleseuropeiske digitale fleirtenestenettet 

(ISDN) (første endring). 

 

Kommisjonsvedtak 98/521/EF om ei felles 

teknisk forskrift om ISDN-pakkesvitsjing ved 

hjelp av ISDN-grunntilknyting. 

 

 

 

1. april 1998 

 

 

 

 

1. april 1998 

 

 

 

1. april 1998 

 

 

 

 

1. april 1998 

 

 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 48 

108 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).  

 

Kommisjonsvedtak 98/516/EF om ei felles 

teknisk forskrift om landmobile 

satelittjordstasjonar (LMES) som har låg 

datafart og nyttar 11/12/14 GHz-frekvensbanda. 

 

Kommisjonsvedtak 98/517/EF om ei felles 

teknisk forskrift om transportable 

satelittjordstasjonar for nyhendeformidling 

(SNG TES) som nyttar 11-12/13-14 GHz-

frekvensbanda. 

 

Kommisjonsvedtak 98/519/EF om ei felles 

teknisk forskrift om om terminalar med svært 

lita antenne (VSAT) som nyttar 11/12/14 GHz-

frekvensbanda. 

 

Kommisjonsvedtak 98/533/EF om ei felles 

teknisk forskrift om mobile jordstasjonar 

(MES), medrekna handhaldne jordstasjonar, for 

satellittbaserte personkommunikasjonsnett (S-

PCN) som nyttar 1,6/2,4 GHz-frekvensbanda i 

den satelittbaserte mobiltenesta (MSS). 

 

 

 

1. april 1998 

 

 

 

 

1. april 1998 

 

 

 

 

 

1. april 1998 

 

 

 

 

1. april 1998 

 

 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 49 

  Kommisjonsvedtak 98/534/EF om ei felles 

teknisk forskrift om mobile jordstasjonar 

(MES), medrekna handhalne jordstasjonar, for 

satellittbaserte personkommunikasjonsnett (S-

PCN) som nyttar 2,0 GHz-frekvensbanda i den 

satellittbaserte mobiltenesta (MSS). 

1. april 1998 

 

   

109 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsvedtak 98/522/EF om ei felles 

teknisk forskrift om krav til mottakarar for det 

felleseuropeiske, jordbaserte offentlege 

personsøkjarsystemet (ERMES) (2. utgåve). 

1. april 1998 

 

 

 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 

110 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).  

 

Kommisjonsvedtak 98/542/EF om ei felles 

teknisk forskrift om krav til bruk av telefoni i 

det offentlege nettet for felleseuropeisk 

jordbasert, digital mobilkommunikasjon, fase II 

(2. utgåve). 

 

Kommisjonsvedtak 98/543/EF om ei felles 

teknisk forskrift om krav til bruk i telefoni av 

mobilstasjonar som er meinte for bruk i 

offentlege nett for digital 

mobiltelekommunikasjon, fase II, og som nyttar 

DCS 1800-bandet (2. utgåve). 

 

 

 

1. april 1998 

 

 

 

 

 

1. april 1998 

 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 50 

111 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Rådsvedtak 98/482/EF om ei felles teknisk 

forskrift om krav til tilkopling av terminalutstyr 

til analoge offentlege svtisja telefonnett (PSTN) 

(bortsett frå terminalutstyr til taletelefoni i 

grunngjevne tilfelle) som nyttar 

tonefrekvenssignalering (DTMF-signalering) 

ved eventuell nettadressering. 

5. august 1998 

 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 51 

112 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsvedtak 98/574/EF om ei felles 

teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling 

til det offentlege nettet for felleseuropeisk 

jordbasert, digital mobiltelekommunikasjon, 

fase II (2. utgåve). 

 

Kommisjonsvedtak 98/575/EF om ei felles 

teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling 

til mobilstasjonar som er meinte for bruk i 

offentlege nett for digital mobilkommunikasjon, 

fase II, og som nyttar GSM 1800-bandet (2. 

utgåve). 

 

Kommisjonsvedtak 98/576/EF om ei felles 

teknisk forskrift om krav til tilkopling til det 

offentlege svitsja telefonnettet (PSTN) av 

terminalutstyr med analoge handsett. 

 

Kommisjonsvedtak 98/577/EF om ei felles 

teknisk forskrift om satellittjordstasjonar som 

har terminalar med svært lita antenne (VSAT) 

som nyttar 4 og GHz-frekvensbanda. 

 

 

 

16. september 

1998 

 

 

 

 

 

16. september 

1998 

 

 

 

 

 

 

16. september 

1998 

 

 

 

 

16. september 

1998 

 

 

 

 

 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 52 

  Kommisjonsvedtak 98/578/EF om ei felles 

teknisk forskrift om landmobile 

satellittjordstasjonar (LMES) som har låg 

datafart, og som nyttar 1,5/1,6 GHz-

frekvensbanda. 

16. september 

1998 

   

113 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsvedtak 1999/89/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til 

prefabrikkerte trappemodular. 

 

Kommisjonsvedtak 1999/90/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til 

membranar. 

 

Kommisjonsvedtak 1999/91 om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/196/EØF, med omsyn til 

varmeisolerande varer. 

 

 

 

25. januar 1999 

 

 

 

 

 

25. januar 1999 

 

 

 

 

 

25. januar 1999 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 53 

114 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsvedtak 1999/92/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til lette 

trebaserte komposittbjelkar og –søyler. 

 

Kommisjonsvedtak 1999/93/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til dører, 

vindauge, lemmar, persienner, portar og 

tilhøyrande beslag. 

 

Kommisjonsvedtak 1999/94/EF om 

framgangsmåten for samsvarsattestering av 

byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i 

rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til 

prefabrikkerte varer av vanleg betong, lettbetong 

eller trykkherda lettbetong. 

 

 

 

25. januar 1999 

 

 

 

 

 

25. januar 1999 

 

 

 

 

 

25. januar 1999 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 54 

115 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

tiltak mot utslipp av forurensende gasser og 

partikler fra forbrenningsmotorer som skal 

monteres i ikke-veigående mobile maskiner. 

30. juni 1998 21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

31. desember 1999 

 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

19. mars 2001 

116 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 98/85/EF om endring av 

rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr. 

30. april 1999 21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 

117 30. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester). Kommisjonsvedtak 

1999/103/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 

72/166/EF om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn 

og kontroll med at forsikringsplikten 

overholdes. 

1. februar 1999 21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

1. oktober 1999 

 

* 

 

 

118 30. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg X 

(Audiovisuelle tjenester). Resolusjon 1999/C 

30/01 vedteken av Rådet og representantane for 

regjeringane til medlemsstatane samla i Rådet 

25. januar 1999 om allmennkringkasting.  

 

 

____ 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60  

1. oktober 1999  



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 55 

119 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Telekommunikasjonstjenester). 

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 

128/1999/EF om samordnet innføring av et 

tredjegenerasjons mobilt og trådløst 

kommunikasjonssystem (UMTS) i Fellesskapet. 

1. januar 2000 

 

* 

 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

1. oktober 1999 Gjennomføring 

notifisert: 2. november 

2000 

120 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). 

 

Rådsforordning (EF) nr. 718/1999 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 805/1999 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 812/1999 

 

(Innlands vannveier). 

 

 

 

29. april 1999 

 

29. april 1999 

 

23. april 1999 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 

121 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX 

(Forbrukervern). Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/27/EF om søksmål med påstand 

om forbod med omsyn til vern av 

forbrukarinteresser. 

1. januar 2001 

 

* 

 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

Norsk meddelelse iht. 

art. 103: 31. mars 2000.  

Faktisk ikrafttredelse 1. 

juli 2000 

Gjennomføring notifisert 

10. januar 2002.  



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 56 

122 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø).  

 

Kommisjonsvedtak 1999/178/EF om fastsetjing 

av miljøkriteria for tildeling av 

fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt . 

 

Kommisjonsvedtak 1999/179/EF av 17. februar 

1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling 

av fellesskapsmiljømerket til fottøy. 

 

 

 

9. mars 1999 

 

 

 

9. mars 1999 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 

123 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk). 

 

Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 410/98 

 

Rådsforordning (EF) nr. 448/98 

 

 

 

13. mars 1998 

 

1. november 

1999 

* 

 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 57 

124 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk). 

 

Kommisjonsvedtak 98/385/EF 

 

Rådsvedtak 98/582/EF 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1232/98 

 

Rådsforordning (EF) nr. 1687/98 

 

Rådsforordning (EF) nr. 1688/98 

 

 

 

13. mai 1998 

 

6. november 1998 

 

12. juli 1998 

 

20. august 1998 

 

20. august 1998 

 

21. desember 2000 

EØS-tillegget nr. 60 

25. september 

1999 

 

* 

 

 

125 30. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett). Revisjon av vedlegget 

 

___ 

 

 1. oktober 1999 

* 

 

 

126 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 1999/121/EF om endring av 

vedtak 97/778/EF for å àjourføre listen over de 

grensekontrollstasjoner som er godkjent til å 

føre veterinærkontroll. 

 

Kommisjonsvedtak 1999/129/EF om annen 

endring av vedtak 94/381/EF om visse vernetiltak i 

forbindelse med bovin spongiform encefalopati og 

om fôring med proteiner fra pattedyr. 

 

 

 

3.mars 1999 

 

 

 

 

8.mars 1999 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 58 

127 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 98/564/EF om endring av 

rådsvedtak 98/256/EF om nødtiltak til vern mot 

bovin spongiform encefalopati. 

 

Kommisjonsvedtak 98/589/EF om forlengelse 

av den maksimumsfristen som er fastsatt for 

påføring av øremerker på visse storfe i den 

spanske bestanden. 

 

Kommisjonsvedtak 98/590/EF om forlengelse 

av den maksimumsfristen som er fastsatt for 

melding om slakting av storfe til den svenske 

databasen. 

 

Kommisjonsvedtak 98/653/EF om nødtiltak 

som følge av forekomst av bovin spongiform 

encefalopati i Portugal. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2105/98 om 

endring av forordning (EF) nr. 2628/97 med 

hensyn til overgangsbestemmelser i 

oppstartperioden for systemet for identifikasjon 

og registrering av storfe. 

 

 

 

29. oktober 1998 

 

 

 

10. november 

1998 

 

 

 

 

10. november 

1998 

 

 

 

 

10. desember 1998 

 

 

 

1.september 1998 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 59 

128 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2729/98 om 

endring av forordning (EF) nr. 2628/97 med 

hensyn til overgangsbestemmelser i 

oppstartperioden for systemet for identifikasjon 

og registrering av storfe. 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 132/1999 om 

endring av forordning (EF) nr. 2630/97 med 

hensyn til minstekrav til kontrollene som skal 

foretas i forbindelse med systemet for 

identifikasjon og registrering av storfe. 

 

 

 

25. desember 1998 

 

 

 

 

 

11. februar 1999 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 60 

129 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 98/692/EF om endring av 

vedtak 98/256/EF med hensyn til visse nødtiltak 

til vern mot bovin spongiform encefalopati. 

 

Rådsvedtak 98/745/EF om endring av 

kommisjonsvedtak 97/534/EF om forbud mot 

bruk av risikomateriale med hensyn til smittsom 

spongiform encefalopati. 

 

Kommisjonsvedtak 1999/38/EF om oppheving 

av vedtak 98/104/EF om visse vernetiltak mot 

klassisk svinepest i Tyskland. 

 

 

 

24. desember 1998 

 

 

 

 

1.januar 1999 

 

 

 

 

31. januar 1999 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 

130 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 1999/2/EF om endring av 

vedtak 98/407/EF om visse vernetiltak med 

hensyn til toskallede bløtdyr og fiskerivarer som 

har opprinnelse i eller kommer fra Tyrkia. 

 

Kommisjonsvedtak 1999/40/EF om oppheving 

av vedtak 96/276/EF om visse vernetiltak med 

hensyn til toskallede bløtdyr fra Tunisia. 

 

 

 

25. januar 1999 

 

 

 

 

25. februar 1999 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 61 

131 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 98/555/EF om annen 

endring av vedtak 98/339/EF om visse 

vernetiltak mot klassisk svinepest i Spania. 

 

Kommisjonsvedtak 98/621/EF om tredje 

endring av vedtak 95/109/EF om 

tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt for storfe beregnet på 

medlemsstater eller regioner i medlemsstater 

som er fri for sykdommen, med hensyn til Italia. 

 

 

 

21. oktober 1998 

 

 

 

25. november 

1998 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 

132 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 98/720/EF om tredje 

endring av vedtak 98/339/EF om visse 

vernetiltak mot klassisk svinepest i Spania. 

 

Kommisjonsvedtak 1999/39/EF om 

godkjenning av planen framlagt av Tyskland for 

utryddelse av klassisk svinepest hos viltlevende 

svin i Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 

og Niedersachsen, og om oppheving av vedtak 

96/552/EF. 

 

 

 

29. desember 1998 

 

 

 

5. februar 1999 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 62 

133 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 1999/128/EF om oppheving 

av vedtak 98/339/EF om visse vernetiltak mot 

klassisk svinepest i Spania. 

 

Kommisjonmsvedtak 1999/246/EF om 

godkjenning av visse beredskapsplaner for 

kontroll med klassisk vinepest. 

 

 

 

28. januar 1999 

 

 

 

28. april 1999 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 63 

134 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 98/548/EF om tredje 

endring av vedtak 93/42/EØF om 

tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt for storfe beregnet på 

medlemsstater eller regioner i medlemsstater 

som er fri for sykdommen, med hensyn til 

Østerrike, og om annen endring av vedtak 

95/109/EF. 

 

Kommisjonsvedtak 1999/56/EF om endring av 

vedtak 93/24/EØF og om tilleggsgarantier med 

hensyn til pseudorabies for svin beregnet på 

regioner i Frankrike som er fri for sykdommen. 

 

Rådsdirektiv 98/99/EF om endring av direktiv 

97/12/EF om endring og àjourføring av direktiv 

64/432/EØF om dyrehelseproblemer ved handel 

med storfe og svin innenfor Fellesskapet. 

 

 

 

16. oktober 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. januar 1999 

 

 

 

 

31. desember 1998 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 64 

135 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

Kommisjonsvedtak 98/594/EF om endring av 

rådsvedtak 79/542/EØF og kommisjonsvedtak 

92/260/EØF, 93/195/EØF og 93/197/EØF med 

hensyn til krav til dyrehelse ved import, 

midlertidig innførsel og gjeninnførsel av 

registrerte hester fra Thailand. 

12. november 

1998 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 

136 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 98/597/EF om endring av 

vedtak 94/278/EF om utarbeiding av lister over 

de tredjestater som medlemsstatene tillater 

import fra av visse produkter nevnte i 

rådsdirektiv 92/118/EØF. 

 

Rådsvedtak 98/603/EF om endring av vedtak 

95/408/EF om dei nærmare reglane for å 

utarbeide, i ein overgangsperiode, mellombels 

lister over verksemder i tredjestatar som 

medlemsstatane kan importere visse produkt av 

animalsk opphav, fiskerivarer og levande 

toskala blautdyr frå. 

 

 

 

12. november 

1998 

 

 

 

 

 

17. november 

1998  

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 65 

137 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 98/571/EF om endring av 

vedtak 97/20/EF om utarbeiding av listen over 

tredjestater som oppfyller kravene om 

tilsvarende vilkår for produksjon og omsetning 

av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og 

sjølevende snegler. 

 

Kommisjonsvedtak 98/573/EF om endring av 

vedtak 97/296/EF om listen over tredjestater 

som det er tillatt å importere fiskerivarer til 

konsum fra. 

 

Kommisjonsvedtak 98/711/EF om endring av 

vedtak 97/296/EF om listen over tredjestater 

som det er tillatt å importere fiskerivarer til 

konsum fra. 

 

Kommisjonsvedtak 98/739/EF om endring av 

vedtak 95/328/EF om utstedelse av 

veterinærattest for fiskerivarer fra tredjestater 

som ennå ikke er omfattet av et særlig vedtak. 

 

 

 

3. november 1998 

 

 

 

 

 

 

3.november 1998 

 

 

 

 

1. januar 1998 

 

 

 

 

19. januar 1999 

 

 

 

 

 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 66 

  Kommisjonsvedtak 98/740/EF om endring av 

vedtak 96/333/EF om utstedelse av 

veterinærattest for levende toskallede bløtdyr, 

pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler fra 

tredjestater som ikke er omfattet av et særlig 

vedtak. 

19. januar 1999 18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

  

138 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 1999/52/EF om endring av 

vedtak 97/252/EF om utarbeiding av 

midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlmsstatene tillater import 

fra av melk og melkebaserte produkter til 

konsum. 

 

Kommisjonsvedtak 1999/62/EF om endring av 

vedtak 97/222/EF om utarbeiding av listen over 

tredjestater som medlemsstatene tillater import 

fra av kjøttprodukter. 

 

Kommisjonsvedtak 1999/85/EF om endring av 

vedtak 87/257/EØF om listen over virksomheter 

i De forente stater som er godkjent for import av 

ferskt kjøtt til Fellesskapet. 

 

 

 

11. februar 1999 

 

 

 

 

 

 

16. februar 1999 

 

 

 

 

22. februar 1999 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 

 

 

Gjennomføring notifisert 

4. oktober 2000 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 67 

139 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 95/94/EF om skiping av ei 

liste over sædstasjonar som er godkjende for 

eksport frå visse tredjestatar til Fellesskapet av 

sæd frå tamsvin. 

 

Kommisjonsvedtak 97/170/EF om endring av 

vedtak 95/94/EF om skiping av ei liste over 

sædstasjonar som er godkjende for eksport frå 

visse tredjestatar til Fellesskapet av sæd frå 

tamsvin. 

 

 

 

21. april 1995 

 

 

 

 

23. mars 1997 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 68 

140 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 98/556/EF om endring av 

kommisjonsvedtak 97/467/EF om utarbeiding 

av midlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import 

fra av kaninkjøtt og kjøtt fra oppdrettsvilt. 

 

Kommisjonsvedtak 98/622/EF om import av 

visse levende dyr og animalske produkter fra 

Zimbabwe og Falklandsøyene og om edndring 

av rådsvedtak 79/542/EØF. 

 

Kommisjonsve4dtak 98/625/EF om krav til 

dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved 

imporet av fersk kjøtt fra Falklandsøyene. 

 

Kommisjonsvedtak 98/662/EF om endring av  

vedtak 97/365/EF om utarbeiding av 

mi8dlertidige lister over virksomheter i 

tredjestater som medlemsstatene tillater import 

fra av kjøttprodukter av storfe, svin, dyr av 

hestefamilien, sau og geit. 

 

 

 

21. oktober 1998 

 

 

 

 

 

25. november 

1998 

 

 

 

 

30. november 

1998 

 

 

 

13. desember 1998 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 69 

141 5. november 1999 om enring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 97/217/EF om grupper av 

tredjestater som kan benytte veterinærattestene 

ved import fra tredjestater av kjøtt fra 

viltlevende vilt, kjøtt fra oppdrettsvilt og 

kaninkjøtt. 

 

Kommisjonsvedtak 98/648/EF om endring av 

vedtak 97/217/EF 1997 om grupper av 

tredjestater som kan benytte veterinærattestene 

ved import fra tredjestater av kjøtt fra 

viltlevende vilt, kjøtt fra oppdrettsvilt og 

kaninkjøtt.  

 

 

 

1. mars 1997 

 

 

 

 

 

8. desember 1998 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 70 

142 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

 

Kommisjonsvedtak 98/568/EF om fastsettelse 

av særlige vilkår for import av fiskerivarer og 

akvakulturprodukter med opprinnelse i 

Guatemala. 

 

Kommisjonsvedtak 98/569/EF om fastsettelse 

av særlige vilkår for import av levende 

toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og 

sjølevende snegler med opprinnelse i Tunisia. 

 

Kommisjonsvedtak 98/570/EF om fastsettelse 

av særlige vilkår for import av fiskerivarer og 

akvakulturprodukter med opprinnelse i Tunisia. 

 

Kommisjonsvedtak 98/572/EF om fastsettelse 

av særlige vilkår for import av fiskerivarer og 

akvakulturprodukter med opprinnelse i Cuba. 

 

Kommisjonsvedtak 98/675/EF om fastsettelse 

av særlige vilkår for import av fiskerivarer og 

akvakulturprodukter med opprinnelse i Estland.. 

 

Kommisjonsvedtak 98/695/EF om fastsettelse 

av særlige vilkår for import av fiskerivarer og 

akvakulturprodukter med opprinnelse i Mexico. 

 

 

 

3.november 1998 

 

 

 

 

3.november 1998 

 

 

 

 

3.november 1998 

 

 

 

3.november 1998 

 

 

 

15.desember 1998 

 

 

 

28.desember 1998 

 

 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 71 

143 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisdjonsdirektiv 98/90/EF om tilpasning 

til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

70/387/EØF om dører i motorvogner og deres 

tilhengere. 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/91/EF om 

motorvogner og deres tilhengere beregnet på 

veitransport av farlig gods og om endring av 

direktiv 70/156/EØF om EF-typegodkjenning av 

motorvogner og deres tilhengere. 

 

 

 

31. desember 1998 

 

 

 

 

16. januar 2000 

* 

 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert:18. januar 

2000 

144 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 98/89/EF om tilpasning til 

den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

74/152/EØF om høyeste konstruksjonshastighet 

og lasteplattformer på jordbruks- og 

skogbrukstraktorer med hjul. 

31. desember 1999 

* 

 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 Gjennomføring 

notifisert: 22. mars 2000 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 72 

145 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/97/EF om 

endring av direktiv 76/116/EØF om gjensidig 

tilnærming av medlemstatenes lovgivning om 

gjødsel mht. markedsføring i Østerrike, 

Frankrike og Sverige av gjødsel som inneholder 

kadmium. 

31. desember 1998 18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 4. november 

1999 

146 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF om 

en informasjonsprosedyre for standarder og 

tekniske forskrifter. 

5. august 1998 18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

Gjennomføring meldt 

24.01.05 

147 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XII 

(Transport). Rådsdirektiv 97/70/EF om 

opprettelse av en harmonisert sikkerhetsordning 

for fiskefartøyer med en lengde på 24 meter og 

mer. 

1. januar 1999 18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

5.mai 2000 

* 

 

 

148 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Rådsforordning (EF) nr. 323/1999 

om endring av forordning (EØF) nr. 2299/89 om 

regler for bruk av edb-baserte 

reservasjonssystemer (CRS). 

12.mars 1999 18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

Norsk meddelelse iht. 

art. 103: 27. juni 2000.  

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

august 2000. 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 73 

149 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) og XX (Miljø). Kommisjonsdirektiv 

1999/28/EF om endring om begrensing i bruk av 

fly omfattet av del II kapittel 2 i bind 1 av 

vedlegg 16 til konvensjon om internasjonal sivil 

luftfart. 

1. september 1999 18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 

150 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Rådsforordning (EF) nr. 925/1999 

om registrering og bruk i Fellesskapet av visse 

typer ombygde sivile subsoniske jetfly md nytt 

sertifikat som angir samsvar med normene i del 

II kapittel 3 i bind 1 av vedlegg 16 til 

konvensjon om internasjonal sivil luftfart. 

29. april 2000 

 

 

18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

 

 

Gjennomføring 

notifisert: 21. desember 

2000. 

Norsk meddelelse iht. 

art. 103: 15. desember 

2000. Faktisk 

ikrafttredelse: 1. februar 

2001. 

* 

 

151 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø). Kommisjonsvedtak 1999/205/EF om 

fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av 

fellesskapsmiljømerket til personlige 

datamaskiner. 

18. mars 1999 18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 

152 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø). Kommisjonsvedtak 93/481/EØF om 

modeller for framlegging av nasjonale 

programmer fastsatt i artikkel 17 i rådsdirektiv 

91/271/EØF. 

18. august 1993 18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 74 

153 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø). Kommisjonsvedtak 1999/314/EF om 

spørreskjemaet i forbindelse med direktiv 

96/82/EF om kontroll med farene for større 

ulykker med farlige stoffer. 

28. mai 1999 18. januar 2001 

EØS-tillegget nr. 3 

6. november 1999 

* 

 

 

154 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), 

(Godkjente virksomheter). 

27. november 

1999 

1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

 

155 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

(Forlengelse av overgangsperiode for Island – 

grensekontrollstasjoner). 

27. november 

1999 

1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

 

156 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 1999/7/EF om tilpasning 

til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

70/311/EØF om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om styreinnretninger for 

motorvogner og deres tilhengere. 

30. juni 1999 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 22. mars 2000 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 75 

157 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

 

Kommisjonsdirektiv 1999/14/EF om tilpasning 

til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

77/538/EØF om lykter for tåkelys bak på 

motorvogner og deres tilhengere. 

 

Kommisjonsdirektiv 1999/15/EF om tilpasning 

til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

76/759/EF om lykter for retningslys for 

motorvogner og deres tilhengere. 

 

Kommisjonsdirektiv 1999/16/EF om tilpasning 

til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

77/540/EØF om lykter for parkeringslys for 

motorvogner. 

 

Kommisjonsdirektiv 1999/17/EF om tilpasning 

til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

76/761/EØF om frontlykter for fjernlys og/eller 

nærlys på motorvogner, og om elektriske 

glødelamper for slike lykter. 

 

Kommisjonsdirektiv 1999/18/EF om tilpasning 

til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

76/762/EØF om lykter for tåkelys foran på 

motorvogner og om glødelamper for slike 

lykter. 

 

 

 

12. oktober 1999 

 

 

 

 

12. oktober 1999 

 

 

 

 

12. oktober 1999 

 

 

 

 

12. oktober 1999 

 

 

 

 

 

12. oktober 1999 

1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 22. mars 2000 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 76 

158 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 330/1999 om 

endring av del C i vedlegg VI til rådsforordning 

(EØF) nr. 2092/91 om økologisk 

produksjonsmetode for landbruksprodukter og 

slike angivelse på landbruksprodukter. 

15. mars 1999 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

 

159 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 1999/10/EF om fastsetjing 

av unntak frå føresegnene i artikkel 7 i 

rådsdirektiv 79/112/EØF med omsyn til merking 

av næringsmiddel. 

5. april 1999 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

 

160 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/4/EF 

om kaffe- og sikoriekstrakter. 

13. mars 1999 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

Gjennomføring notifisert 

1. september 2000 

161 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 508/1999 om 

endring av vedlegg I-IV til rådsforordning 

(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i 

Fellesskapet for fastsettelse av 

maksimumsgrenser for restmengder av 

veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

29. mars 1999 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 10 

27. november 

1999 

* 

 

 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 77 

162 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Kommisjonsdirektiv 98/101/EF om tilpasning 

til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 

91/157/EØF om batterier og akkumulatorer som 

inneholder visse farlige stoffer. 

1. januar 2000 

* 

 

1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

 

 

Gjennomføring notifisert 

25. juli 2000 

163 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

Kommisjonsdirektiv 1999/1/EF om oppføring 

av et aktivt stoff (kresoksimmetyl) i vedlegg I til 

rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av 

plantefarmasøytiske produkter. 

31. juli 1999 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999- 

* 

 

 

 

164 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifsering). 

Kommisjonsdirektiv 98/734/EF om ei felles 

teknisk forskrift om landmobile 

satelittjordstasjonar (LMES) som nyttar 1,5/1,6 

GHz-frekvensbanda. 

30. desember 1998 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

 

165 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifer, standarder, prøving og sertifisering). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/100/EF 

om tilbakelevering av kulturgjenstander som er 

fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium 

1. september 1997 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

Faktisk ikrafttredelse 1. 

juli 2000 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 78 

166 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF om 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. 

7. oktober 1998 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

Faktisk ikrafttredelse 1. 

juli 2000 

Gjennomføring notifisert 

9. november 2001 og 1. 

Juli 2002.  

167 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 

(Energi). Forliksprosedyre i forbindelse med 

rådsdirektiv 90/547/EØF om transitt av 

elektrisitet gjennom hovednett. 

 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

 

168 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 

(Energi). Europaparlaments- og rådsdirektiv 

96/92/EF om felles regler for det indre marked 

for elektrisitet. 

12. juli 1997 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

juli 2000 

169 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Rådsdirektiv 98/76 om endring av 

direktiv 96/26/EF om adgang til yrket som 

godstransportør og persontransportør på vei og 

om gjensidig godkjenning av diplomer, 

eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis 

med sikte på å lette slike transportørers faktiske 

utøvelse av etableringsadgangen i innenlands og 

internasjonal transportvirksomhet. 

1. oktober 1999 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 10 

27. november 

1999 

* 

 

Faktisk ikrafttredelse: 

1.juli 2000 

Gjennomføring 

notifisert: 30. august 

2000. 

           *   *   * 

Gjennomføring meldt: 

10.05.2006 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 79 

170 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Kommisjonsdirektiv 1999/52/EF 

om tilpasning til den tekniske utvikling av 

rådsdirektiv 96/96/EF om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om teknisk kontroll 

av motorvogner og deres tilhengere. 

1. oktober 2000 

* 

 

1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

 

171 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Kommisjonsvedtak 1999/569/EF 

om dei grunnleggjande parametrane for 

delsystemet ”styringskontroll og signal” i det 

transeuropeiske jarnbanesystemet for 

høgfartstog. 

29. juli 1999 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

 

172 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 

(Samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter). (Leonardo da Vinci – yrkesrettet 

opplæring). Europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 382/1999/EF. 

1. januar 2000 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

29. februar 2000 

* 

 

Norsk meddelelse iht. 

art. 103: 11. februar 

2000 

Faktisk ikrafttredelse 29. 

februar 2000 

 

173 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 

(Samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter). (Fellesskapets forbrukerprogram – 

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 

283/1999/EF). 

1. januar 1999 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

1. januar 2000 

* 

 

Norsk meddelelse iht. 

art. 103: 17. desember 

1999 

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

januar 2000 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 80 

174 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens Protokoll 47 

(Opphevelse av tekniske hindringer for handel 

med vin). Kommisjonsforordning (EF) nr. 

2770/98 om endring av forordning (EØF) nr. 

3201/90 om fastsettelse av nærmere regler for 

betegnelse på og presentasjon av vin og 

druemost. 

28. desember 1998 1. mars 2001 EØS-

tillegget nr. 11 

27. november 

1999 

* 

 

 

175 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Telekommunikasjonstjenester) og vedlegg XIV 

(Konkurranseregler). Kommisjonsdirektiv 

1999/64/EF om endring av direktiv 90/388/EØF 

for å sikre at telenett og kabelfjernsynsnett som 

er eigde av éin operatør, er eigne rettssubjekt. 

10. juli 1999 15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14  

18. desember 1999 

* 

 

 

Gjennomføring 

notifisert: 15. august 

2000 

176 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Kommisjonsdirektiv 1999/47/EF 

om andre tilpassing til den tekniske utviklinga 

av rådsdirektiv 94/55/EF om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om veitransport av 

farlig gods. 

6. juli 1999 15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

18. desember 1999 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 11. april 2000 

177 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Rådsdirektiv 1999/37/EF om 

registreringsdokumenter for kjøretøyer. 

1. juni 2001 

* 

 

15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

18. desember 1999 Gjennomføring notifisert 

17. juni 2004 + 

14.02.2007 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 81 

178 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Kommisjonsdirektiv 1999/48/EF 

om andre tilpassing til den tekniske utviklinga 

av rådsdirektiv 96/49/EF om tilnærming av 

lovgjevinga i medlemsstatane om 

jarnbanetransport av farleg gods. 

6. juli 1999 15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

18. desember 1999 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 19. mai 2000 

179 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Rådsdirektiv 1999/35/EF om en 

ordning med obligatoriske besiktelser med 

henblikk på sikker drift av roroferger og 

hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk. 

1. desember 2000 

* 

 

15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

18. desember 1999 Norsk meddelelse iht. 

art. 103: 16. juni 2000. 

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

august 2000. 

Gjennomføring notifisert 

18. april 2001. 

180 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Kommisjonsdirektiv 1999/19/EF 

om endring av rådsdirektiv 97/70/EF om 

opprettelse av en harmonisert sikkerhetsordning 

for fiskefartøyer med en lengde på 24 meter og 

over. 

16. april 1999 15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

18. desember 1999 

* 

 

 

181 17. desember 1999 om EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1069/1999 om 

tilpasning av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 

til den vitenskapelige og tekniske utvikling. 

15. juni 1999 15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

18. desember 1999 

* 

 

Gjennomføring 

notifisert: 19. juni 2000. 

182 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport). Forlengelse av overgangsperioden 

innen sivil luftfart for Liechtenstein.  

 15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

1. januar 2000  



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 82 

183 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø). Kommisjonsvedtak 97/622/EF om 

spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter 

om gjennomføringen av enkelte direktiver om 

avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 

91/692/EØF). 

16. juni 1997 15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

18. desember 1999 

* 

 

 

184 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø).  

 

Kommisjonsvedtak 1999/427/EF om fastsetjing 

av miljøkriteria for tildeling av 

fellesskapsmiljømerket til oppvaskmiddel til 

oppvaskmaskiner. 

 

Kommisjonsvedtak 1999/476/EF om 

miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets 

miljømerke til vaskemidler. 

 

 

 

17. juni 1999 

 

 

 

 

30. juni 1999 

15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

18. desember 1999 

* 

 

 

185 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø). Rådsdirektiv 98/81 om endring av 

direktiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av 

genetisk modifiserte mikro-organismer. 

5. juni 2000 

 

 

15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

25. februar 2000 Faktisk ikrafttredelse 1. 

august 2001  

* 

Gjennomføring notifisert 

24. oktober 2001  

186 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett). Rådsdirektiv 1999/60/EF om 

endring av direktiv 78/660/EØF med hensyn til 

beløpene uttrykt i ECU. 

26. juni 1999 15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

18. desember 1999 

* 

 

Faktisk ikrafttredelse: 1. 

juli 2000 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 83 

187 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 

(Samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter). Rådsforordning (EF) nr. 933/1999 om 

endring av råsforordning (EØF) nr. 1210/90 om 

Det europeiske miljøbyrået. 

5. mai 1999 15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

18. desember 1999 

* 

 

 

188 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens Protokoll 4 

(Opprinnelsesregler). 

 15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

1. januar 2000 

* 

 

 

189 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold). 

Tilpasning av art. 28c og 28d i rådsdirektiv 

91/67/EØF om krav til dyrehelse ved omsetning 

av akvakulturdyr og akvakulturprodukter. 

 15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

18. desember 1999 

* 

 

 

190 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VII 

(Gjensidig godkjennelse av 

yrkeskvalifikasjoner). Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 97/50/EF om endring av direktiv 

93/16/EF – fri bevegelighet for leger, 

m/tilpasninger 

 

 

 

25. oktober 1997 

 

1. januar 1995 

15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

11. februar 2000 

* 

 

 

191 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII 

(Etableringsrett) og vedlegg V (Fri bevegelighet 

for arbeidstakere). Tilpasninger for 

Liechtenstein. 

 15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

1. januar 2000 Faktisk ikrafttredelse: 1. 

juni 2000 



BESLUTNINGER VEDTATT I EØS-KOMITEEN 1999 

 

Nr. Vedtatt 

dato 

Tittel Gjennom-

føringsdato for 

rettsakten 

Offentliggjørings- 

dato 

Fastsatt dato for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Ev. kommentarer ang. 

ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 84 

192 17. desember 1999 om endring av Protokoll 31 (Samarbeid på 

særlige områder utenfor de fire friheter). 

Kommisjonsavgjerd 97/150/EF om skiping av 

eit europeisk rådgjevande forum for miljø og 

berekraftig utvikling. 

1. mars 1997 15. mars 2001 EØS-

tillegget 

nr. 14 

18. desember 1999 

* 

 

 

                   

 

 

 

 

 

          


