
Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

1 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 4.2.2023  

 32022D1377 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2022/1377 av 
4. august 2022 om endring av vedlegget til vedtak 
2007/453/EU med omsyn til BSE-statusen til Frankrike 

28.8.2022 *  

 32022R1418 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1418 
av 22. august 2022 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 med hensyn til 
trikinkontroll ved nedskjæring av skrotter og alternative 
analysemetoder 

12.9.2022 *  

2 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 4.2.2023  

 32022R1457 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1457 
av 2. september 2022 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 med hensyn til 
vilkårene for godkjenning av jern(II)kelat av 
aminosyrehydrat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 

25.9.2022 *  

3 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 4.2.2023  

 32022L0905 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2022/905 av 
9. juni 2022 om endring av direktiv 2003/90/EF og 
2003/91/EF med omsyn til protokollane for gransking av 
visse sortar av jordbruksvekstar og grønsaker 

30.6.2022 *  

4 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning 
55/2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 
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beslutningens 
ikrafttredelse 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

 32022R1398 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1398 av 8. juni 
2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2019/2144 for å ta hensyn til den tekniske 
utviklingen og regelverksutviklingen med hensyn til 
endringer i kjøretøyregulativer vedtatt innenfor rammen 
av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for 
Europa 

5.9.2022  * 

5 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.2.2023  

 32022R0519 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/519 av 14. 
januar 2022 om endring av delegert forordning (EU) 
2016/127 med hensyn til proteinkrav til 
morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger framstilt av 
proteinhydrolysater 

1.4.2022 *  

6 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.2.2023  

 32022R0641 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/641 av 
12. april 2022 om endring av forordning (EU) nr. 536/2014 
med hensyn til et unntak fra visse forpliktelser for visse 
utprøvingspreparater som er gjort tilgjengelige i 
Storbritannia med hensyn til Nord-Irland, samt i Kypros, 
Irland og Malta 

31.1.2022 *  

7 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.2.2023  

 32022R2239 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2239 av 6. 
september 2022 om endring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 536/2014 med hensyn til krav til 

6.12.2022 *  
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merking av ikke-godkjente utprøvingspreparater og ikke-
godkjente tilleggslegemidler til mennesker 

8 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.2.2023  

 32022R1255 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1255 
av 19. juli 2022 om bestemmelse av antimikrobielle midler 
eller grupper av antimikrobielle midler som er forbeholdt 
behandling av visse infeksjoner hos mennesker, i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 

9.2.2023 *  

9 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.2.2023  

 32022R0477 Kommisjonsforordning (EU) 2022/477 av 24. mars 2022 
om endring av vedlegg VI–X til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 
vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 
kjemikalier (REACH) 

14.10.2022 *  

10 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.2.2023  

 32022D0835 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/835 
av 25. mai 2022 om de uløste innvendingene med hensyn 
til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer 
Stain TIP i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

19.6.2022 *  

 32022D0866 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/866 
av 25. mai 2022 om de uløste innvendingene med hensyn 
til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer 

22.6.2022 *  
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PIP i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 528/2012 

 32022D0874 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/874 
av 1. juni 2022 om vilkårene for godkjenning av et 
biocidprodukt som inneholder N-(triklormetyltio)ftalimid 
(folpet), forelagt av Nederland i samsvar med artikkel 36 
nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
528/2012 

23.6.2022 *  

11 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.2.2023  

 32022R0740 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/740 
av 13. mai 2022 om avslag på godkjenning av det aktive 
stoffet 1,3-diklorpropen i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 
om omsetning av plantevernmidler 

6.6.2022 *  

 32022R0751 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/751 
av 16. mai 2022 om avslag på godkjenning av det aktive 
stoffet kloropikrin i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler 

6.6.2022 *  

 32022R0800 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/800 
av 20. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkår for godkjenning av 
de aktive stoffene «parafinoljer» med CAS-nr. 64742-46-7, 
CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3 

12.6.2022 *  

 32022R0801 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/801 
av 20. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning 

12.6.2022 *  
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(EU) nr. 540/2011 for å oppdatere listen over aktive 
stoffer som er godkjent eller som anses som godkjent i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
1107/2009 

 32022R0808 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/808 
av 23. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperioden 
for det aktive stoffet bispyribac 

13.6.2022 *  

 32022R0814 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/814 
av 20. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 
godkjenningsperioden for det aktive stoffet 
heptamaloksyloglukan 

26.5.2022 *  

12 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.2.2023  

 32022R1252 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1252 
av 19. juli 2022 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2015/408 for å oppdatere listen over stoffer som bør 
erstattes 

9.8.2022 *  

 32022R1443 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1443 
av 31. august 2022 om avslag på godkjenning av 
kalsiumpropionat som basisstoff i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 
om omsetning av plantevernmidler 

21.9.2022 *  

 32022R1444 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1444 
av 31. august 2022 om avslag på godkjenning av svart 
såpe E470a som basisstoff i samsvar med 

21.9.2022 *  
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europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 
om omsetning av plantevernmidler 

 32022R1468 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1468 
av 5. september 2022 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn 
til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 
penflufen, og om oppheving av gjennomføringsforordning 
(EU) 2018/185 

26.9.2022 *  

 32022R1474 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1474 
av 6. september 2022 om fornyet godkjenning av sauefett 
som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 
om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 
vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 

1.11.2022 *  

 32022R1480 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1480 
av 7. september 2022 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn 
til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive 
stoffene 2-fenylfenol (herunder saltene, for eksempel 
natriumsalt), 8-hydroksykinolin, amidosulfuron, 
bensulfuron, bifenoks, klormekvat, klortoluron, 
klofentezin, klomazon, daminozid, deltametrin, dikamba, 
difenokonazol, diflufenikan, dimetaklor, esfenvalerat, 
etofenproks, fenoksaprop-P, fenpropidin, fenpyrazamin, 
fludioksonil, flufenacet, flumetralin, fostiazat, lenacil, 
MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinoljer, parafinolje, 

28.9.2022 *  
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penkonazol, pikloram, proheksadion, propakizafop, 
prosulfokarb, kizalofop-P-etyl, kizalofop-P-tefuryl, 
natrium-5-nitroguaiakolat, natrium o-nitrofenolat, 
natrium p-nitrofenolat, svovel, tebufenpyrad, 
tetrakonazol, tri-allat, triflusulfuron og tritosulfuron 

13 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.2.2023  

 32021D2267 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2267 
av 17. desember 2021 om fastsettelse av formatet for 
rapportering av data og opplysninger om innsamlet avfall 
etter forbruk av tobakksvarer med filter og av filtre som 
markedsføres for bruk i kombinasjon med tobakksvarer 

9.1.2022 *  

 32022D0162 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/162 
av 4. februar 2022 om fastsettelse av regler for 
anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 
2019/904 med hensyn til beregning, verifisering og 
rapportering av reduksjonen i forbruket av visse 
engangsprodukter av plast og tiltak truffet av 
medlemsstatene for å oppnå reduksjonen 

27.2.2022 *  

14 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning 
105/2020 

 32022R1668 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1668 
av 10. november 2020 om fastsettelse av detaljene og 
funksjonene i informasjons- og kommunikasjonssystemet 
som skal benyttes i henhold til europaparlaments- og 

1.12.2020  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

rådsforordning (EU) 2019/515 om gjensidig godkjenning 
av varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat 

15 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.2.2023  

 32022R1107 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1107 
av 4. juli 2022 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for 
visse typer medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i klasse 
D i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2017/746 

25.7.2024 *  

16 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 4.2.2023  

 32022R2058 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2058 av 28. 
februar 2022 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for likviditetsperioder for den 
alternative metoden med interne modeller som 
omhandlet i artikkel 325bd nr. 7 

15.11.2022 *  

 32022R2059 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2059 av 14. 
juni 2022 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som presiserer de tekniske 
detaljene for krav til ettertesting og resultatanalyse i 
henhold til artikkel 325bf og 325bg i forordning (EU) nr. 
575/2013 

15.11.2022 *  

 32022R2060 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2060 av 14. 
juni 2022 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

15.11.2022 *  
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reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for 
vurdering av risikofaktorenes modellerbarhet etter 
metoden med interne modeller og hyppigheten av denne 
vurderingen i henhold til artikkel 325be nr. 3 i nevnte 
forordning 

17 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Island og Liechtenstein har 
artikkel 103-forbehold 
Ikrafttredelse avhenger også 
av EØS-komitébeslutning 
63/2020 

 32021R0369 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/369 
av 1. mars 2021 om fastsettelse av de tekniske 
spesifikasjonene og framgangsmåtene som kreves for 
systemet for sammenkobling av sentrale registre 
omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 
2015/849 

22.3.2021  * 

18 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 4.2.2023  

 32022R1299 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 av 24. 
mars 2022 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i 
handelsplassers posisjonshåndteringskontroller 

15.8.2022 *  

 32022R1300 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1300 
av 24. mars 2022 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/1093 om 
fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

15.8.2022 *  
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formatet til verdipapirforetaks og markedsoperatørers 
posisjonsrapporter 

19 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning 
67/2020 

 32022R0975 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/975 av 17. 
mars 2022 om endring av de tekniske 
reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 
2017/653 med hensyn til forlengelse av 
overgangsordningen fastsatt i artikkel 14 nr. 2 i nevnte 
forordning og om endring av de tekniske 
reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 
2021/2268 med hensyn til anvendelsesdatoen for nevnte 
forordning 

  * 

20 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 4.2.2023  

  Innlemmer ingen rettsakter    

21 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssamfunnstjenester) 

  Liechtenstein og Norge har 
artikkel 103-forbehold 

 32016L1148 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1148 av 6. 
juli 2016 om tiltak for å sikre et høyt felles nivå for 
sikkerhet i nettverks- og informasjonssystemer i hele 
Unionen 

10.5.2018  * 

 32018R0151 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/151 
av 30. januar 2018 om fastsettelse av regler for 
anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

10.5.2018  * 
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2016/1148 med hensyn til ytterligere spesifisering av de 
elementene som tilbydere av digitale tjenester skal ta 
hensyn til for å håndtere risikoene knyttet til sikkerheten i 
nettverks- og informasjonssystemer, og av parametrene 
for å avgjøre om en hendelse har en betydelig innvirkning 

22 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssamfunnstjenester) 

  Liechtenstein og Norge har 
artikkel 103-forbehold 
 
Ikrafttredelse avhenger også 
av EØS-komitébeslutning 
21/2023 

 32019R0881 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/881 av 
17. april 2019 om ENISA (Den europeiske unions 
cybersikkerhetsbyrå), om cybersikkerhetssertifisering av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi og om 
oppheving av forordning (EU) nr. 526/2013 
(cybersikkerhetsforordningen) 

27.6.2019  * 

23 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  4.2.2023  

 32021D1436 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1436 
av 31. august 2021 om endring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig 
gods for å godkjenne visse nasjonale unntak 

23.9.2021 *  

24 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  4.2.2023  

 32022D1095 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1095 
av 29. juni 2022 om endring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig 
gods for å godkjenne visse nasjonale unntak 

21.7.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

25 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  4.2.2023  

 32022R0694 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/694 
av 2. mai 2022 om endring av forordning (EU) 2016/403 
med hensyn til nye alvorlige overtredelser av Unionens 
regler som kan føre til at et veitransportforetak ikke 
oppfyller vandelskravet 

23.5.2022 *  

26 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  4.2.2023  

 32021R0466 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/466 av 17. 
november 2020 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antallet 
av og titler på variablene for området inntekter og levekår 
med hensyn til helse og livskvalitet 

8.4.2021 *  

27 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Om særlig 
områder utenfor de fire friheter) 

  Liechtenstein har artikkel 
103-forbehold 

 32021R0887 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/887 av 
20. mai 2021 om opprettelse av Det europeiske 
kompetansesenter for cybersikkerhet innen industri, 
teknologi og forskning og av nettverket av nasjonale 
samordningssentre 

28.6.2021  * 

28 3.2.2023 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Om særlig 
områder utenfor de fire friheter) 

  Norge har artikkel 103-
forbehold 

 32019R0128 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/128 av 
16. januar 2019 om opprettelse av et europeisk senter for 
utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og om 
oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 337/75 

20.2.2019  * 

29 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 18.3.2023  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

 32022R1615 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1615 av 22. 
april 2022 om retting av den svenske språkversjonen av 
delegert forordning (EU) 2021/630 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 
hensyn til visse kategorier av varer som er unntatt fra 
offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner 

10.10.2022 *  

30 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 18.3.2023  

 32022D1188 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1188 
av 8. juli 2022 om endring av vedlegg I og II til 
gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 med hensyn til 
medlemsstater eller deler av medlemsstater der nasjonale 
tiltak for visse sykdommer hos akvatiske dyr er godkjent i 
samsvar med artikkel 226 nr. 3 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/429 

14.7.2022 *  

 32022R0925 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/925 
av 14. juni 2022 om endring av vedlegget til 
gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 om listeførte 
sykdommer hos akvatiske dyr og listen over arter eller 
grupper av arter som utgjør en risiko for spredning av 
disse listeførte sykdommene 

5.7.2022 *  

 32022R1183 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1183 
av 8. juli 2022 om endring av vedlegg II og IV til 
gjennomføringsforordning (EU) 2020/2002 med hensyn til 
melding om og rapportering av påvisning av listeførte 
sykdommer i Unionen 

31.7.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

 32022R1218 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1218 
av 14. juli 2022 om endring av visse vedlegg til 
gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 med hensyn til 
godkjenning av sykdomsfri status for visse medlemsstater 
eller for soner i medlemsstater med hensyn til visse 
listeførte sykdommer og godkjenning av 
utryddelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer 

18.7.2022 *  

31 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 18.3.2023  

 32022R0139 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/139 av 16. 
november 2021 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til forvaltning, 
oppbevaring og erstatning av beholdninger i Unionens 
antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker og krav til 
biosikkerhet, biotrygghet og biologisk inneslutning ved 
drift av disse bankene 

1.5.2022 *  

32 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 18.3.2023  

 32022R0140 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/140 
av 16. november 2021 om fastsettelse av regler for 
anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2016/429 med hensyn til Unionens antigen-, vaksine- og 
diagnosereagensbanker 

1.5.2022 *  

33 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 18.3.2023  

 32022R2077 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2077 
av 27. oktober 2022 om utpeiking av eit EU-

17.11.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

referansesenter med ansvar for det vitskaplege og 
tekniske bidraget til innføring og harmonisering av 
metodar for bevaring av trua rasar og av det genetiske 
mangfaldet innanfor desse rasane 

34 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 18.3.2023  

 32022R1403 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1403 av 16. august 
2022 om retting av visse språkversjoner av vedlegg IV til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 
om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og 
utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati 

6.9.2022 *  

35 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 18.3.2023  

 32022R1412 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1412 
av 19. august 2022 om godkjenning av eterisk ylang-ylang-
olje frå Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson som 
tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar 

11.9.2022 *  

 32022R1417 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1417 
av 22. august 2022 om godkjenning av eit preparat av 
Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som tilsetjingsstoff i 
fôr til alle artar og kategoriar av fjørfe bortsett frå 
verpehøner og slaktekyllingar, og til prydfuglar, og om 
endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2275 
(innehavar av godkjenninga: Centro Sperimentale del 
Latte S.r.l.) 

12.9.2022 *  

 32022R1419 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1419 
av 22. august 2022 om godkjenning av eterisk olje av 

12.9.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

bukkoblad frå Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans 
som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar 

 32022R1420 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1420 
av 22. august 2022 om godkjenning av L-glutaminsyre og 
mononatriumglutamat framstilte av Corynebacterium 
glutamicum NITE BP-01681 som tilsetjingsstoff i fôr til alle 
dyreartar 

12.9.2022 *  

 32022R1421 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1421 
av 22. august 2022 om godkjenning av pressa eterisk 
appelsinolje, destillert eterisk appelsinolje og 
konsentrerte appelsinoljar frå Citrus sinensis (L.) Osbeck 
som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar 

12.9.2022 *  

 32022R1442 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1442 
av 31. august 2022 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/1490 med hensyn til 
vilkårene for godkjenning av mangankelat av 
aminosyrehydrat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 

21.9.2022 *  

 32022R1445 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1445 
av 31. august 2022 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2018/1039 med hensyn til 
vilkårene for godkjenning av kobber(II)kelat av 
aminosyrehydrat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 

21.9.2022 *  

 32022R1452 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1452 
av 1. september 2022 om godkjenning av 3-
etylcyklopentan-1,2-dion, 4-hydroksy-2,5-dimetylfuran-
3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-metylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-
metoksy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzen, a-

22.9.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

pentylkanelaldehyd, a-heksylkanelaldehyd og 2-
acetylpyridin som tilsetningsstoffer i fôr til visse dyrearter 

 32022R1453 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1453 
av 1. september 2022 om godkjenning av 6-fytase 
framstilt av Komagataella pastoris (DSM 23036) som 
tilsetningsstoff i fôr til alle fuglearter og alle svin og om 
oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 
(innehaver av godkjenningen: Huvepharma EOOD) 

22.9.2022 *  

 32022R1469 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1469 
av 5. september 2022 om godkjenning av L-lysinsulfat 
framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.398 som 
tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar 

26.9.2022 *  

 32022R1471 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1471 
av 5. september 2022 om godkjenning av 
lantankarbonatoktahydrat som tilsetjingsstoff i fôr til 
kattar (innehavar av godkjenninga: Porus GmbH) 

26.9.2022 *  

 32022R1472 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1472 
av 5. september 2022 om godkjenning av 
manganlysinatsulfat som tilsetjingsstoff i fôr til alle 
dyreartar 

26.9.2022 *  

 32022R1492 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1492 
av 8. september 2022 om godkjenning av L-valin framstilt 
av Escherichia coli CCTCC M2020321 som tilsetjingsstoff i 
fôr til alle dyreartar 

29.9.2022 *  

 32022R1493 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1493 
av 8. september 2022 om godkjenning av L-metionin 
framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 og 

29.9.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 
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beslutningens 
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Ev. kommentarer vedr. 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

Escherichia coli KCCM 80246 som tilsetjingsstoff i fôr til 
alle dyreartar 

36 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 18.3.2023  

 32022R0893 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/893 
av 7. juni 2022 om endring av vedlegg VI til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 om fastsettelse 
av analysemetoder for påvisning av bestanddeler av 
animalsk opprinnelse av insekter i forbindelse med 
offentlig kontroll av fôr 

28.6.2022 *  

37 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 18.3.2023  

 32022R1248 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1248 
av 19. juli 2022 om godkjenning av eterisk olje frå 
Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. som 
tilsetjingsstoff i fôr til visse dyreartar 

9.8.2022 *  

 32022R1451 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1451 
av 1. september 2022 om godkjenning av kvit eterisk 
kamferolje frå Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. og 
kaneltinktur frå Cinnamomum verum J. Presl. som 
tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar 

22.9.2022 *  

 32022R1458 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1458 
av 2. september 2022 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2016/1095 med hensyn til 
vilkårene for godkjenning av sinkkelat av aminosyrehydrat 
som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 

13.10.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

 32022R1459 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1459 
av 2. september 2022 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 med hensyn til 
vilkårene for godkjenning av selen i organisk form 
framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 som 
tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 

13.10.2022 *  

 32022R1470 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1470 
av 5. september 2022 om godkjenning av endo-1,4-
betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum 
CBS 139997 og alfa-galaktosidase framstilt av Aspergillus 
tubingensis ATCC SD 6740 som tilsetjingsstoff i fôr til 
slaktekyllingar, livkyllingar, mindre utbreidde fjørfeartar 
som er meinte for slakt, eller som vert fôra opp for 
eggproduksjon, og prydfuglar (innehavar av godkjenninga: 
Industrial Técnica Pecuaria S.A.) 

26.9.2022 *  

38 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 18.3.2023  

 32022R0176 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/176 
av 9. februar 2022 om retting av visse språkversjoner av 
vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2021/632 om 
fastsettelse av regler for anvendelse av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 
hensyn til listene over dyr, produkter av animalsk 
opprinnelse, avlsmateriale, animalske biprodukter og 
avledede produkter, sammensatte produkter samt høy og 
halm som omfattes av offentlig kontroll på 
grensekontrollstasjoner 

2.3.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 
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beslutningens 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

 32022R0488 Kommisjonsforordning (EU) 2022/488 av 25. mars 2022 
om retting av den franske språkversjonen av 
kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 om 
gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for 
animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er 
beregnet på konsum, og om gjennomføring av 
rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og 
produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på 
grensen i henhold til nevnte direktiv 

17.4.2022 *  

39 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 *  

 32022R1264 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1264 av 20. juli 2022 
om endring av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av fludioksonil i eller på visse 
produkter 

10.8.2022 *  

 32022R1290 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1290 av 22. juli 2022 
om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og 
rådsforordning nr. (EF) 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av ametoktradin, klormekvat, 
dodin, nikotin, profenofos og Spodoptera exigua 
multikapsid nukleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolat BV-
0004 i eller på visse produkter 

14.8.2022 *  

 32022R1321 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1321 av 25. juli 2022 
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 

18.8.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

grenseverdier for rester av fluoridioner, oksyfluorfen, 
pyroksulam, kinmerak og sulfurylfluorid i eller på visse 
produkter 

 32022R1324 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1324 av 28. juli 2022 
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av benzovindiflupyr, boskalid, 
fenazakvin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluksapyroksad, 
fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizon, pyraklostrobin, 
spirotetramat, tiabendazol og tolklofosmetyl i eller på 
visse produkter 

18.8.2022 *  

 32022R1343 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1343 av 29. juli 2022 
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av acekinocyl, klorantraniliprol og 
emamektin i eller på visse produkter 

22.2.2023 *  

 32022R1346 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1346 av 1. august 2022 
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av 1,4-dimetylnaftalen, 8-
hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat i eller på visse 
produkter 

22.2.2023 *  

 32022R1363 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1363 av 3. august 2022 
om endring av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av 2,4-D, azoksystrobin, 
cyhalofop-butyl, cymoksanil, fenheksamid, flazasulfuron, 

25.2.2023 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

florasulam, fluroksypyr, iprovalikarb og siltiofam i eller på 
visse produkter 

40 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
49/2022 og nr. 398/2021 

 32022R1379 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1379 av 5. juli 2022 om 
endring av forordning (EU) 2017/2400 med hensyn til 
bestemmelse av CO₂-utslipp og drivstofforbruk for 
mellomtunge og tunge kjøretøyer og tunge busser og 
introduksjon av elektriske kjøretøyer og andre nye 
teknologier 

1.7.2022  * 

41 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.3.2023  

 32022R0923 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/923 av 11. 
mars 2022 om retting av den svenske språkversjonen av 
delegert forordning (EU) 2021/1189 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med 
hensyn til produksjon og markedsføring av 
planteformeringsmateriale fra økologisk heterogent 
materiale av bestemte slekter eller arter 

5.7.2022 *  

42 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.3.2023  

 32022R1465 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1465 av 5. september 
2022 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse 
aromastoffer 

26.9.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

 32022R1466 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1466 av 5. september 
2022 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning 
av visse aromastoffer fra EU-listen 

26.9.2022 *  

43 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.3.2023  

 32022R0672 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/672 
av 22. april 2022 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2017/2470 med hensyn til spesifikasjonene for det 
nye næringsmiddelet trans-resveratrol (fra mikrobiell 
kilde) 

15.5.2022 *  

 32022R0673 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/673 
av 22. april 2022 om tillatelse til å bringe 
mungbønneprotein (Vigna radiata) i omsetning som et 
nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

15.5.2022 *  

 32022R0684 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/684 
av 28. april 2022 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2017/2470 med hensyn til vilkårene for bruk av det 
nye næringsmiddelet galakto-oligosakkarid 

19.5.2022 *  

44 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.3.2023  

 32022R0961 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/961 
av 20. juni 2022 om tillatelse til å bringe 
tetrahydrokurkuminoider i omsetning som et nytt 

11.7.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

næringsmiddel og om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

45 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.3.2023  

 32022R1531 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1531 av 15. september 
2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1223/2009 med hensyn til bruk i kosmetiske 
produkter av visse stoffer som er klassifisert som 
kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 
reproduksjonstoksiske og om retting av nevnte forordning 

17.12.22 *  

46 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.3.2023  

 32021L1047 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1047 av 5. mars 
2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2009/43/EF med hensyn til ajourføring av listen over 
forsvarsrelaterte varer i samsvar med den ajourførte 
versjonen av Den europeiske unions fellesliste over 
militært utstyr av 17. februar 2020 

18.7.2022 *  

47 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.3.2023  

 32022R2387 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2387 av 30. 
august 2022 om endring av delegert forordning (EU) 
2017/655 med hensyn til tilpasning av bestemmelsene om 
overvåking av utslipp av forurensende gasser fra 
forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-
veigående mobile maskiner, til å omfatte motorer med 
effekt på mindre enn 56 kW og mer enn 560 kW 

29.12.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

48 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.3.2023  

 32022R2346 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2346 
av 1. desember 2022 om fastsettelse av felles 
spesifikasjoner for gruppene av produkter uten et tiltenkt 
medisinsk formål som er oppført i vedlegg XVI til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 om 
medisinsk utstyr 

22.12.2022 *  

 32022R2347 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2347 
av 1. desember 2022 om fastsettelse av regler for 
anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2017/745 med hensyn til omklassifisering av grupper av 
visse aktive produkter uten et tilsiktet medisinsk formål 

22.12.2022 *  

49 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.3.2023  

 32022R0944 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/944 
av 17. juni 2022 om fastsettelse av bestemmelser for 
anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2017/746 med hensyn til oppgavene til og kriterier for EU-
referanselaboratorier på området medisinsk utstyr for in 
vitro-diagnostikk 

10.7.2022 *  

 32022R0945 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/945 
av 17. juni 2022 om fastsettelse av bestemmelser for 
anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2017/746 med hensyn til avgifter som kan pålegges av EU-
referanselaboratorier på området medisinsk utstyr for in 
vitro-diagnostikk 

10.7.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

50 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Etableringsrett)   Island og Liechtenstein har 
artikkel 103-forbehold 

 32019R1157 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1157 av 
20. juni 2019 om styrking av sikkerheten ved 
identitetskort for unionsborgere og ved 
oppholdsdokumenter utstedt til unionsborgere og deres 
familiemedlemmer som utøver sin rett til fri bevegelighet 

2.6.2021  * 

51 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 18.3.2023  

 32023R0266 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/266 
av 9. februar 2023 om fastsettelse av tekniske 
opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske 
avsetninger og basiskapital for rapportering med 
referansedatoer fra 31. desember 2022 til 30. mars 2023 i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet 
innen forsikring og gjenforsikring 

31.12.2022 *  

52 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 18.3.2023  

 32022R2257 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2257 av 11. 
august 2022 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til de 
tekniske reguleringsstandardene som presiserer 
beregningsmetodene for bruttobeløp ved plutselig 
mislighold for eksponeringer mot gjelds- og 
egenkapitalinstrumenter og for eksponeringer mot 
misligholdsrisikoen som oppstår fra visse 

18.1.2023 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

derivatinstrumenter, og som spesifiserer fastsettelsen av 
nominelle beløp for andre instrumenter enn de som er 
nevnt i artikkel 325w nr. 4 i forordning (EU) nr. 575/2013 

53 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 18.3.2023  

 32022R1650 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1650 
av 24. mars 2022 om endring av de tekniske 
gjennomføringsstandardene fastsatt i 
gjennomføringsforordning (EU) 2016/1646 med hensyn til 
hovedindekser og anerkjente børser i samsvar med 
europarlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

8.2.2023 *  

54 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 18.3.2023  

 32022R2328 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2328 av 16. 
august 2022 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til de 
tekniske reguleringsstandardene som spesifiserer 
eksotiske underliggende instrumenter og instrumenter 
utsatt for restrisiko med hensyn til beregningen av krav til 
ansvarlig kapital for restrisiko 

18.1.2023 *  

55 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 18.3.2023  

 32022R2453 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2453 
av 30. november 2022 om endring av de tekniske 
gjennomføringsstandardene fastsatt i 
gjennomføringsforordning (EU) 2021/637 med hensyn til 

15.2.2023 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

offentliggjøring av miljømessige, sosiale og 
styringsmessige risikoer 

 32022R2580 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2580 av 17. 
juni 2022 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som 
skal gis i søknaden om tillatelse som kredittinstitusjon, og 
som angir forhold som kan hindre vedkommende 
myndigheter i å føre effektivt tilsyn 

15.2.2023 *  

 32022R2581 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2581 
av 20. juni 2022 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for anvendelse av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 
hensyn til hvilke opplysninger som skal gis i søknader om 
tillatelse som kredittinstitusjoner 

15.2.2023 *  

56 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 18.3.2023  

 32022R2553 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2553 av 21. 
september 2022 om endring av de tekniske 
reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 
2019/815 som følge av 2022-oppdateringen av 
taksonomien for et elektronisk rapporteringsformat 

8.2.2023 *  

57 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 18.3.2023  

 32022R0749 Kommisjonsforordning (EU) 2022/749 av 8. februar 2022 
om endring av de tekniske reguleringsstandardene 
fastsatt i delegert forordning (EU) 2017/2417 som følge av 

4.1.2023 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

overgangen til nye referanseverdier for bruk i visse OTC-
derivatkontrakter 

58 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 18.3.2023  

 32022D1683 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1683 
av 28. september 2022 om likeverdighet mellom 
rammereglene for sentrale motparter i Colombia og 
kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
648/2012 

8.2.2023 *  

 32022D1684 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1684 
av 28. september 2022 om likeverdighet mellom 
rammereglene for sentrale motparter i Taiwan og 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 
med hensyn til clearingsentraler for futurekontrakter 
under tilsyn av Financial Supervisory Commission 

8.2.2023 *  

59 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 18.3.2023  

 32022R1859 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1859 
av 10. juni 2022 om endring av de tekniske 
gjennomføringsstandardene fastsatt i 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 1248/2012 med 
hensyn til formatet for søknader om registrering som 
transaksjonsregistre og for søknader om utvidelse av 
registreringen som transaksjonsregistre 

8.2.2023 *  

60 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 18.3.2023  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

 32022R0750 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/750 av 8. 
februar 2022 om endring av de tekniske 
reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 
2015/2205 som følge av overgangen til nye 
referanseverdier for bruk i visse OTC-derivatkontrakter 

14.12.2022 *  

 32023R0314 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/314 av 25. 
oktober 2022 om endring av de tekniske 
reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 
2016/2251 med hensyn til anvendelsesdatoen for visse 
framgangsmåter for risikostyring for utveksling av 
sikkerhet 

14.12.2022 *  

 32023R0315 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/315 av 25. 
oktober 2022 2022 om endring av de tekniske 
reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 
2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 med 
hensyn til datoen da clearingplikten får virkning for visse 
typer kontrakter 

14.12.2022 *  

61 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 18.3.2023  

 32022R1930 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1930 av 6. juli 
2022 om endring av de tekniske reguleringsstandardene 
fastsatt i delegert forordning (EU) 2018/1229 med hensyn 
til datoen for anvendelse av bestemmelsene som gjelder 
dekningskjøpsordningen 

4.1.2023 *  

62 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

   

 TRUKKET     



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 
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beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

63 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssamfunnstjenester) 

 18.3.2023  

 32019D0612(01) Kommisjonsbeslutning av 11. juni 2019 om opprettelse av 
gruppen for radiospektrumpolitikk og oppheving av 
beslutning 2002/622/EF 

24.1.2023 *  

64 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.3.2023  

 32022L2407 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/2407 av 20. 
september 2022 om endring av vedleggene til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF for å ta 
hensyn til den vitenskapelige og tekniske utviklingen 

18.1.2023 *  

65 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Norge har artikkel 103-
forbehold 

 32019R0621 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/621 
av 17. april 2019 om de tekniske opplysningene som er 
nødvendige for teknisk kontroll av de punktene som skal 
kontrolleres, om bruken av de anbefalte 
prøvingsmetodene, og om fastsettelse av nærmere regler 
for dataformatet og framgangsmåtene for å få tilgang til 
de relevante tekniske opplysningene 

6.5.2020  * 

66 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.3.2023  

 32022R0695 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/695 
av 2. mai 2022 om fastsettelse av regler for anvendelsen 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF med 
hensyn til den felles formelen for beregning av 
risikoklassifiseringen av transportforetak 

4.1.2023 *  

67 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.3.2023  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

 32022R0003 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/3 av 
4. januar 2022 om retting av visse språkversjoner av 
vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1018 
om utarbeiding av en liste med klassifisering av tilfeller 
innen sivil luftfart som omfattes av obligatorisk 
rapportering i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 376/2014 

28.9.2022 *  

68 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.3.2023  

 32020R2034 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2034 av 6. 
oktober 2020 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 376/2014 med hensyn til den 
felles europeiske risikoklassifiseringsordningen 

11.1.2023 *  

 32021R2082 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2082 
av 26. november 2021 om fastsettelse av 
gjennomføringsbestemmelser for europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 376/2014 med hensyn til den 
felles europeiske risikoklassifiseringsordningen 

11.1.2023 *  

69 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.3.2023  

 C(2022)4638 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2022) 4638 
om endring av gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 
med hensyn til visse detaljerte tiltak for gjennomføring av 
de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet 

2.11.2022 *  

 32022R1174 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1174 
av 7. juli 2022 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2015/1998 med hensyn til visse detaljerte tiltak for 
gjennomføring av de felles grunnleggende standardene 
for luftfartssikkerhet 

2.11.2022 *  
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70 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.3.2023  

 32022R2345 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2345 
av 1. desember 2022 om retting av den svenske 
språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 
2017/373 om fastsettelse av felles krav til ytere av 
lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre 
nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med 
disse, om oppheving av forordning (EF) nr. 482/2008 og 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 
1035/2011 og (EU) 2016/1377, og om endring av 
forordning (EU) nr. 677/2011 

8.2.2023 *  

71 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.3.2023  

 32022R0862 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/862 
av 1. juni 2022 om endring av forordning (EF) nr. 
474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper 
som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i 
Unionen 

2.11.2022 *  

72 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.3.2023  

 32022R2295 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2295 
av 23. november 2022 om endring av forordning (EF) nr. 
474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper 
som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i 
Unionen 

8.2.2023 *  

73 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse)  18.3.2023  

 32022R2455 Kommisjonsforordning (EU) 2022/2455 av 8. desember 
2022 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 
1217/2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten 

8.2.2023 *  
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om Den europeiske unions virkemåte på visse kategorier 
av forsknings- og utviklingsavtaler 

 32022R2456 Kommisjonsforordning (EU) 2022/2456 av 8. desember 
2022 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 
1218/2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten 
om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av 
spesialiseringsavtaler 

8.2.2023 *  

74 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  18.3.2023  

 32022D2087 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2087 
av 26. september 2022 om bekreftelse eller endring av 
den foreløpige beregningen av gjennomsnittlige spesifikke 
CO2-utslipp og målene for spesifikke utslipp for 
produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøyer for 
kalenderåret 2020, og om informasjon til produsentene 
om verdiene som skal brukes ved beregning av målene for 
spesifikke utslipp og unntaksmålene for kalenderårene 
2021–2024 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2019/631 

25.1.2023 *  

75 17.3.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 18.3.2023  

 32023R0410 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/410 av 19. 
desember 2022 om endring av delegert forordning 
(EU) 2016/1675 for å tilføye Den demokratiske republikk 
Kongo, Gibraltar, Mosambik, Tanzania og De forente 
arabiske emirater til tabell I i vedlegget til delegert 
forordning (EU) 2016/1675 og slette Nicaragua, Pakistan 
og Zimbabwe fra nevnte tabell 

28.2.2023 *  
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76 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 29.4.2023  

 32022R2304 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2304 
av 24. november 2022 om utpeking av Den europeiske 
unions referanselaboratorium for Rift Valley Fever 

15.12.2022 *  

77 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Norge har art. 103-forbehold 

 32019R1009 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 av 
5. juni 2019 om fastsettelse av regler for 
tilgjengeliggjøring på markedet av EU-gjødselvarer, om 
endring av forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 
1107/2009 og om oppheving av forordning (EF) nr. 
2003/2003 

16.7.2022  * 

 32020D1178 Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1178 av 27. juli 2020 om 
de nasjonale bestemmelsene om kadmiuminnholdet i 
gjødsel som Kongeriket Danmark har gitt underretning om 
i henhold til artikkel 114 nr. 4 i traktaten om Den 
europeiske unions virkemåte 

30.8.2020   

 32020D1184 Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1184 av 17. juli 2020 om 
de nasjonale bestemmelsene om kadmiuminnholdet i 
fosfatgjødsel som Ungarn har gitt underretning om i 
henhold til artikkel 114 nr. 4 i traktaten om Den 
europeiske unions virkemåte 

31.8.2020   

 32020D1205 Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1205 av 6. august 2020 
om de nasjonale bestemmelsene om kadmiuminnholdet i 
fosfatgjødsel som Den slovakiske republikk har gitt 

7.9.2020   
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underretning om i henhold til artikkel 114 nr. 4 i traktaten 
om Den europeiske unions virkemåte 

 32021R1768 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1768 av 23. 
juni 2021 om endring av vedlegg I, II, III og IV til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 om 
fastsettelse av regler for tilgjengeliggjøring på markedet 
av EU-gjødselvarer for å tilpasse den til den tekniske 
utviklingen 

16.7.2022   

78 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og 
plantesanitære forhold 

 29.4.2023  

 32022R0931 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/931 av 23. 
mars 2022 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for 
gjennomføring av offentlig kontroll av forurensende 
stoffer i næringsmidler 

7.7.2022 *  

 32022R0932 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/932 
av 9. juni 2022 om ensartede praktiske ordninger for 
gjennomføring av offentlig kontroll av forurensende 
stoffer i næringsmidler, om særlig tilleggsinnhold i 
flerårige nasjonale kontrollplaner og om særlige 
tilleggsordninger for utarbeidelse av disse 

7.7.2022 *  

79 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
52/2022 

 32022R1362 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1362 
av 1. august 2022 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 

1.1.2024 
 

 * 
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med hensyn til hvordan tunge tilhengere påvirker 
motorvogners CO2-utslipp, drivstofforbruk, energiforbruk 
og nullutslippsrekkevidde, og om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 

80 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
77/2023 

 32021R2086 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2086 av 5. juli 
2021 om endring av vedlegg II og IV til europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) 2019/1009 med henblikk på å 
legge til utfelte fosfatsalter og derivater av disse som en 
komponentmaterialkategori av EU-gjødselvarer 

16.7.2022 
 

 * 

 32021R2087 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2087 av 6. juli 
2021 om endring av vedlegg II, III og IV til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 
med henblikk på å legge til materialer fra termisk 
oksidasjon og derivater av disse som en 
komponentmaterialkategori av EU-gjødselvarer 

16.7.2022  * 

 32021R2088 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2088 av 7. juli 
2021 om endring av vedlegg II, III og IV til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 
med henblikk på å legge til pyrolyse- og 
gassifiseringsmaterialer som en 
komponentmaterialkategori av EU-gjødselvarer 

16.7.2022  * 

81 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
77/2023 
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 32022R1171 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1171 av 22. 
mars 2022 om endring av vedlegg II, III og IV til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 
med henblikk på å legge til gjenvunne materialer med høy 
renhet som en komponentmaterialkategori av EU-
gjødselvarer 

14.7.2022  * 

82 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
77/2023 

 32022R1519 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1519 av 5. mai 
2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2019/1009 med hensyn til kravene til EU-
gjødselvarer som inneholder hemmende forbindelser, og 
til etterbehandling av biorester 

3.10.2022  * 

83 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
77/2023 

 32022R0973 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/973 av 14. 
mars 2022 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2019/1009 ved å fastsette kriterier 
for agronomisk effektivitet og sikkerhet ved bruk av 
biprodukter i EU-gjødselvarer 

14.7.2022  * 

84 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.4.2023  

 32022D1484 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1484 
av 7. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for 
godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i biocidprodukter 

28.9.2022 *  
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av type 8 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

 32022D1486 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1486 
av 7. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for 
godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter av 
type 12 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

28.9.2022 *  

 32022D1487 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1487 
av 7. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for 
godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter 
av type 8 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

28.9.2022 *  

 32022D1488 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1488 
av 7. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for 
godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter av type 
8 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 528/2012 

28.9.2022 *  

 32022D1489 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1489 
av 7. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for 
godkjenningen av spinosad til bruk i biocidprodukter av 
type 18 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

28.9.2022 *  

 32022D1494 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1494 
av 7. september 2022 om de uløste innvendingene med 
hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet 
Mouskito Spray i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

29.9.2022 *  
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 32022D1495 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1495 
av 8. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for 
godkjenningen av medetomidin til bruk i biocidprodukter 
av type 21 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

29.9.2022 *  

 32022D1496 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1496 
av 8. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for 
godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter 
av type 8 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

29.9.2022 *  

 32022D1497 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1497 
av 8. september 2022 om bestemmelse av om et produkt 
som inneholder ekspellerpresset oleoresin av Capsicum, 
er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 3 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

29.9.2022 *  

 32022D1515 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1515 
av 8. september 2022 om de uløste innvendingene med 
hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet 
Mouskito Junior Lotion i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

2.10.2022 *  

85 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.4.2023  

 32022D1485 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1485 
av 7. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for 
godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8 
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 528/2012 

28.9.2022 *  
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86 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.4.2023  

 32022D2325 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2325 
av 24. november 2022 om ikke å godkjenne 1,2-
benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) som aktivt stoff til bruk i 
biocidprodukter av type 10 i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

18.12.2022 *  

 32022D2326 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2326 
av 24. november 2022 om ikke å godkjenne epsilon-
metoflutrin som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 
type 19 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

18.12.2022 *  

 32022D2327 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2327 
av 24. november 2022 om ikke å godkjenne kloramin-B 
som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 
og 5 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 528/2012 

18.12.2022 *  

87 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.4.2023  

 32022D2005 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2005 
av 21. oktober 2022 om ikke å godkjenne 
metylenditiocyanat som eksisterende aktivt stoff til bruk i 
biocidprodukter av type 12 i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

14.11.2022 *  

 32022D2054 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2054 
av 21. oktober 2022 om de uløste innvendingene med 
hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet 

14.11.2022 *  
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Preventol A 12 TK 50 i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

 32022R1950 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1950 
av 14. oktober 2022 om fornyet godkjenning av kreosot 
som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8 i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 528/2012 

6.11.2022 *  

 32022R1990 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1990 
av 20. oktober 2022 om tilbakekalling av godkjenningen 
av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 
av type 7 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

10.11.2022 *  

 32022R1992 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1992 
av 20. oktober 2022 om godkjenning av Chrysanthemum 
cinerariaefolium-ekstrakt fra åpne og modne blomster av 
Tanacetum cinerariifolium framstilt med 
hydrokarbonløsemidler til bruk i biocidprodukter av type 
19 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 528/2012 

10.11.2022 *  

 32022R1993 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1993 
av 20. oktober 2022 om godkjenning av Chrysanthemum 
cinerariaefolium-ekstrakt fra åpne og modne blomster av 
Tanacetum cinerariifolium framstilt med superkritisk 
karbondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 
av type 19 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

10.11.2022 *  
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 32022R2048 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2048 
av 24. oktober 2022 om godkjenning av L-(+)-melkesyre 
som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 
type 6 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

14.11.2022 *  

88 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.4.2023  

 32022R2291 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2291 av 8. 
september 2022 om endring av vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 om 
persistente organiske forurensende stoffer med hensyn til 
heksaklorbenzen 

13.12.2022 *  

89 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.4.2023  

 32022R1438 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1438 av 31. august 
2022 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til særlige 
kriterier for godkjenning av aktive stoffer som er 
mikroorganismer 

21.11.2022 *  

 32022R1439 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1439 av 31. august 
2022 om endring av forordning (EU) nr. 283/2013 med 
hensyn til opplysningene som skal framlegges om aktive 
stoffer, og de særskilte opplysningskravene for 
mikroorganismer 

21.11.2022 *  

 32022R1440 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1440 av 31. august 
2022 om endring av forordning (EU) nr. 284/2013 med 
hensyn til opplysningene som skal framlegges om 

21.11.2022 *  
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plantevernmidler, og de særskilte opplysningskravene for 
plantevernmidler som inneholder mikroorganismer 

 32022R1441 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1441 av 31. august 
2022 om endring av forordning (EU) nr. 546/2011 med 
hensyn til særskilte ensartede prinsipper for vurdering og 
godkjenning av plantevernmidler som inneholder 
mikroorganismer  

21.11.2022 *  

90 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.4.2023  

 32022R0378 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/378 
av 4. mars 2022 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 
godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, 
Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus 
thuringiensis subsp. azawai stamme ABTS-1857 og GC-91, 
Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotype H-14) 
stamme AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 
stamme ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, 
Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og GHA, 
klodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), 
cyprodinil, diklorprop-P, fenpyroksimat, fosetyl, malation, 
mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, primikarb, 
Pseudomonas chlororaphis stamme MA342, pyrimetanil, 
Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, 
Trichoderma asperellum (tidligere «T. harzianum») 
stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride 
(tidligere «T. harzianum») stamme T11, Trichoderma 

27.3.2022 *  
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gamsii (tidligere «T. viride») stamme ICC080, Trichoderma 
harzianum stamme T-22 og ITEM 908, triklopyr, 
trineksapak, tritikonazol og ziram  

 32022R0383 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/383 
av 4. mars 2022 om fornyet godkjenning av det aktive 
stoffet med lav risiko Metarhizium brunneum stamme Ma 
43 (tidligere «Metarhizium anisopliae var. anisopliae 
stamme BIPESCO 5/F52») i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 
om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 
vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 

27.3.2022 *  

 32022R0437 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/437 
av 16. mars 2022 om fornyet godkjenning av det aktive 
stoffet karbondioksid i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
540/2011 

1.5.2022 *  

 32022R0501 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/501 
av 25. mars 2022 om godkjenning av det aktive stoffet 
Beauveria bassiana stamme 203 i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 
om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 
vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 

19.4.2022 *  
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 32022R0686 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/686 
av 28. april 2022 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2015/1295 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til 
vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet sulfoksaflor 

19.5.2022 *  

91 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.4.2023  

 32022R0456 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/456 
av 21. mars 2022 om godkjenning av basisstoffet kitosan i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 
endring av vedlegget til Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

11.4.2022 *  

 32022R0489 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/489 
av 25. mars 2022 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn 
til godkjenningsperioden for de aktive stoffene 
flubendiamid, L-askorbinsyre, spinetoram og 
spirotetramat 

17.4.2022 *  

 32022R0496 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/496 
av 28. mars 2022 om godkjenning av Spodoptera exigua 
multikapsid nukleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolat BV-
0004 som et aktivt stoff med lav risiko, i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 
om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
540/2011 

18.4.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2023 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomførings
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 
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 32022R0782 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/782 
av 18. mai 2022 om tilbakekalling av godkjenningen av det 
aktive stoffet isopyrazam i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 
om omsetning av plantevernmidler, om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
540/2011 og om oppheving av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 1037/2012 

8.6.2022 *  

92 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.4.2023  

 32022R1251 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1251 
av 19. juli 2022 om fornyet godkjenning av de aktive 
stoffene rettkjedede Lepidopteran-feromoner (acetater) 
som aktive stoffer med lav risiko, og rettkjedede 
Lepidopteran-feromoner (aldehyder og alkoholer) i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1107/2009, og om endring av vedlegget til 
Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 

1.9.2022 *  

93 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.4.2023  

 32022R2195 Kommisjonsforordning (EU) 2022/2195 av 10. november 
2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1223/2009 med hensyn til bruk av Butylated 
Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate og HAA299 i 
kosmetiske produkter, og om retting av nevnte forordning 
med hensyn til bruk av Resorcinol i kosmetiske produkter 

1.12.2022 *  
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94 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.4.2023  

 32022R0992 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/992 av 8. 
juni 2022 om endring av forordning (EU) 2016/1628 med 
hensyn til forlengelse av Kommisjonens myndighet til å 
vedta delegerte rettsakter 

17.7.2022 *  

95 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.4.2023  

 32022R0888 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/888 
av 31. mai 2022 om registrering av en geografisk 
betegnelse på en alkoholsterk drikk i henhold til artikkel 
30 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2019/787 («Hohenloher Birnenbrand / Hohenloher 
Birnenwasser») 

27.6.2022 *  

96 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)  29.4.2023  

 32022R0828 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/828 
av 25. mai 2022 om retting av den polske språkversjonen 
av forordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av 
retningslinjer for balansering av elektrisk kraft 

19.6.2022 *  

97 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)  29.4.2023  

 32022D0228(01) Beslutning nr. H12 av 19. oktober 2021 om datoen som 
skal gjelde for fastsettelsen av vekslingskursen nevnt i 
artikkel 90 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
987/2009 

9.3.2022 *  

98 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 29.4.2023  
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 32020R1406 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1406 
av 2. oktober 2020 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder med hensyn til 
framgangsmåter og skjemaer som skal brukes ved 
utveksling av opplysninger og samarbeid mellom 
vedkommende myndigheter, ESMA, Kommisjonen og 
andre enheter i henhold til artikkel 24 nr. 2 og artikkel 25 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 
om markedsmisbruk 

27.10.2020 *  

99 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 29.4.2023  

 32022D0899 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/899 
av 8. juni 2022 om likeverdighet mellom rammereglene 
for sentrale motparter i Indonesia og kravene i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 
med hensyn til sentrale motparter under tilsyn av 
Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa 
Keuangan) 

29.6.2022 *  

 32022D0900 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/900 
av 8. juni 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning 
(EU) 2015/2039 som følge av utviklingen i Sør-Afrikas 
rammeregler for sentrale motparter 

10.6.2022   

 32022D0901 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/901 
av 8. juni 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning 
(EU) 2016/2269 med hensyn til sentrale motparter under 
tilsyn av International Financial Services Centres Authority 

10.6.2022 *  
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 32022D0902 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/902 
av 8. juni 2022 om likeverdighet mellom rammereglene 
for sentrale motparter i Malaysia og kravene i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

29.6.2022 *  

 32022D0903 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/903 
av 8. juni 2022 om likeverdighet mellom rammereglene 
for sentrale motparter i Chile og kravene i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

29.6.2022 *  

 32022D0984 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/984 
av 22. juni 2022 om likeverdighet mellom 
Folkerepublikken Kinas rammeregler for sentrale 
motparter som har tillatelse til å cleare OTC-derivater på 
interbankmarkedet og er underlagt tilsyn av Kinas 
folkebank, og kravene i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

14.7.2022 *  

 32022D0985 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/985 
av 22. juni 2022 om likeverdighet mellom rammereglene 
for sentrale motparter i Israel og kravene i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

14.7.2022 *  

100 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
386/2021 

 32021R0822 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/822 av 24. 
mars 2021 om endring av delegert forordning (EU) nr. 
1003/2013 og (EU) 2019/360 med hensyn til de årlige 
tilsynsavgiftene som Den europeiske verdipapir- og 

26.5.2021  * 
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markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre 
for 2021 

101 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

   

  TRUKKET    

102 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (om samarbeid 
på særlige områder utenfor de fire friheter) 

 29.4.2023  

 32019D1765 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2019/1765 av 
22. oktober 2019 om regler for opprettelse, forvaltning og 
drift av nettverket av nasjonale myndigheter med ansvar 
for e-helse og om oppheving av gjennomføringsbeslutning 
2011/890/EU 

13.11.2019 *  

103 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (om samarbeid 
på særlige områder utenfor de fire friheter) 

 29.4.2023  

 32020D1023 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1023 
av 15. juli 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning 
(EU) 2019/1765 med hensyn til utveksling av data over 
landegrensene mellom nasjonale mobilapplikasjoner for 
kontaktsporing og varsling i kampen mot covid-19-
pandemien 

17.7.2020 *  

104 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)    

 32022D2110 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2110 
av 11. oktober 2022 om fastsettelse av konklusjoner om 
beste tilgjengelige teknikker (BAT) for prosessindustrien 
for jernmetaller i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

24.11.2022   

105 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  29.4.2023  
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 32022D1028 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1028 
av 27. juni 2022 om endring av beslutning (EU) 2021/355 
med hensyn til visse anlegg i Danmark, Frankrike og 
Sverige som er oppført på listen over anlegg som omfattes 
av Unionens ordning for handel med utslippskvoter 
fastsatt i direktiv 2003/87/EF 

19.7.2022 *  

 32022R1371 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1371 
av 5. august 2022 om retting av visse språkversjoner av 
gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 om overvåking 
og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF 

28.8.2022 *  

106 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
398/2021 

 32022D2336 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2336 
av 28. november 2022 om offentliggjøring av en liste over 
visse CO2-utslippsverdier per produsent samt 
gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra alle nye tunge 
kjøretøyer som ble registrert i Unionen i 
rapporteringsperioden for året 2020 i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 

20.1.2022  * 

107 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  29.4.2023  

 32020R1546 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1546 
av 23. oktober 2020 om fastsettelse av strukturen på og 
de detaljerte retningslinjene for fortegnelsen over kildene 
og metodene som brukes til å utarbeide 
bruttonasjonalinntektsaggregater og deres komponenter i 

15.11.2020 *  
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samsvar med det europeiske nasjonalregnskapssystemet 
(ENS 2010) 

 32020R2147 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2147 av 8. 
oktober 2020 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2019/516 ved å definere listen over 
forhold som skal behandles i hver kontrollsyklus 

7.1.2021 *  

108 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)  29.4.2023  

 32022R1491 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1491 av 8. september 
2022 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 med 
hensyn til internasjonal standard for finansiell 
rapportering (IFRS) nr. 17 

29.9.2022 *  

109 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (om samarbeid 
på særlige områder utenfor de fire friheter) 

 29.4.2023  

 32019R0126 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/126 av 
16. januar 2019 om opprettelse av Det europeiske byrå 
for helse og sikkerhet på arbeidsplassen (EU-OSHA) og om 
oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2062/94 

20.1.2019 *  

110 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens protokoll 47 (om 
opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin) 

 29.4.2023  

 32022R0068 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/68 av 27. 
oktober 2021 om endring av delegert forordning (EU) 
2019/934 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til tillatte 
ønologiske framstillingsmåter 

8.2.2022 *  

 32022R0841 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/841 
av 24. mai 2022 om beskyttelse i henhold til artikkel 99 i 

20.6.2022 *  
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europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 
av betegnelsen «Bolandin» (BOB) 

 32022R0842 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/842 
av 24. mai 2022 om beskyttelse i henhold til artikkel 99 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 
av betegnelsen «Abadía Retuerta» (BOB) 

20.6.2022 *  

111 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.4.2023  

 32022R2388 Kommisjonsforordning (EU) 2022/2388 av 7. desember 
2022 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med 
hensyn til øvre grenseverdier for perfluoralkylstoffer i 
visse næringsmidler 

1.1.2023 *  

112 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.4.2023  

 32021L1717 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1717 av 9. juli 
2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/45/EU med hensyn til ajourføring av visse 
benevnelser på kjøretøygrupper og tilføyelse av eCall til 
listen over kontrollpunkter, metoder, årsaker til at 
kjøretøyet ikke kan godkjennes, og vurdering av mangler i 
vedlegg I og III til det nevnte direktivet 

17.10.2021 *  

113 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.4.2023  

 32022R1280 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/1280 av 
18. juli 2022 om fastsettelse av særlige og midlertidige 
tiltak i lys av Russlands invasjon av Ukraina med hensyn til 
førerdokumenter utstedt av Ukraina i samsvar med 
landets lovgivning 

27.7.2022 *  
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114 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Liechtenstein og Norge har 
artikkel 103-forbehold 

 32018R1139 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 av 
4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og om 
opprettelse av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå, 
og om endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010 
og (EU) nr. 376/2014, og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/30/EU og 2014/53/EU, samt om 
oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og rådsforordning 
(EØF) nr. 3922/91 

11.9.2018  * 

115 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
114/2023 

 32018R1974 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1974 
av 14. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 
1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og 
administrative framgangsmåter for besetninger i sivil 
luftfart i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2018/1139 

20.12.2019  * 

 32018R1975 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1975 
av 14. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 
965/2012 med hensyn til krav til luftfartsoperasjoner når 
det gjelder seilfly og elektroniske pilotkofferter 

9.7.2019  * 

 32018R1976 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1976 
av 14. desember 2018 om fastsettelse av nærmere regler 

9.7.2019  * 
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for operasjoner med seilfly og for sertifisering av 
flygebesetninger for seilfly i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139 

 32019R0027 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/27 av 
19. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 
1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og 
administrative framgangsmåter for besetninger i sivil 
luftfart i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2018/1139 

30.1.2019  * 

 32019R0133 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/133 
av 28. januar 2019 om endring av forordning (EU) 
2015/640 med hensyn til innføring av nye ytterligere 
luftdyktighetsspesifikasjoner 

18.2.2019  * 

 32019R0430 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/430 
av 18. mars 2019 om endring av forordning (EU) nr. 
1178/2011 med hensyn til utøvelsen av begrensede 
særskilte rettigheter uten tilsyn før utstedelse av 
flygersertifikat for lette luftfartøyer 

8.4.2019  * 

 32019R0897 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/897 av 12. 
mars 2019 om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 
med hensyn til tilføyelse av risikobasert samsvarskontroll i 
vedlegg I og gjennomføring av miljøkrav 

24.6.2019  * 

 32019R0945 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/945 av 12. 
mars 2019 om ubemannede luftfartøysystemer og om 
tredjelandsoperatører av ubemannede luftfartøysystemer 

1.7.2019  * 
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 32019R0947 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/947 
av 24. mai 2019 om regler og prosedyrer for drift av 
ubemannede luftfartøyer 

1.7.2019  * 

 32019R1170 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1170 
av 8. juli 2019 om endring og retting av forordning (EF) nr. 
29/2009 om fastsettelse av krav til datalinjetjenester i Det 
felles europeiske luftrom 

29.7.2019  * 

 32019R1383 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1383 
av 8. juli 2019 om endring og retting av forordning (EU) nr. 
1321/2014 med hensyn til sikkerhetsstyringssystemer i 
organisasjoner for sikring av kontinuerlig luftdyktighet og 
lettelser for luftfartøyer innenfor allmennflyging når det 
gjelder vedlikehold og sikring av kontinuerlig luftdyktighet 

20.2.2019  * 

 32019R1384 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1384 
av 24. juli 2019 om endring av forordning (EU) nr. 
965/2012 og (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til bruk av 
luftfartøyer som er oppført på et luftfartsselskaps 
sertifikat for ikke-kommersielle luftfartsoperasjoner og 
spesialiserte luftfartsoperasjoner, fastsettelse av 
operasjonelle krav ved gjennomføring av 
kontrollflygninger etter vedlikehold, fastsettelse av regler 
for ikke-kommersielle operasjoner med redusert 
kabinbesetning om bord og innføring av redaksjonelle 
oppdateringer vedrørende krav til luftfartsoperasjoner 

24.9.2019  * 

 32019R1387 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1387 
av 1. august 2019 om endring av forordning (EU) nr. 
965/2012 med hensyn til krav til beregning av flys 

25.9.2019  * 
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landingsytelse og standardene for vurdering av 
rullebaneforhold, oppdatering med hensyn til visse typer 
sikkerhetsutstyr for og sikkerhetskrav til luftfartøyer og 
operasjoner uten godkjenning for langdistanseflygninger 

 32019R1747 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1747 
av 15. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 
1178/2011 med hensyn til krav til visse 
flygebesetningssertifikater og -beviser, regler for 
utdanningsorganisasjoner og vedkommende myndigheter 

11.11.2019  * 

 32019R2153 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2153 
av 16. desember 2019 om avgifter og gebyrer som 
innkreves av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå, og 
om oppheving av forordning (EU) nr. 319/2014 

1.1.2020  * 

 32020R0208 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/208 
av 14. februar 2020 om endring av forordning (EF) nr. 
29/2009 om fastsettelse av krav til datalinjetjenester i Det 
felles europeiske luftrom 

8.3.2020  * 

 32020R0270 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/270 
av 25. februar 2020 om endring av forordning (EU) nr. 
1321/2014 med hensyn til overgangstiltak for 
organisasjoner som medvirker til kontinuerlig 
luftdyktighet innen allmennflyging og sikring av 
kontinuerlig luftdyktighet, og om retting av nevnte 
forordning 

24.3.2020  * 

 32020R0357 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/357 
av 4. mars 2020 om endring av forordning (EU) 2018/395 
med hensyn til ballongflygersertifikater 

8.4.2020  * 
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 32020R0358 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/358 
av 4. mars 2020 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2018/1976 med hensyn til seilflygersertifikater 

8.4.2020  * 

 32020R0359 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/359 
av 4. mars 2020 om endring av forordning (EU) nr. 
1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og 
administrative framgangsmåter for besetninger i sivil 
luftfart i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 216/2008 

8.4.2020  * 

 32020R0570 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/570 av 28. 
januar 2020 om endring og retting av forordning (EU) nr. 
748/2012 når det gjelder tilpasning til forordning (EU) nr. 
1321/2014 av reglene for kontinuerlig luftdyktighet for 
luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr 

24.3.2020  * 

 32020R0639 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/639 
av 12. mai 2020 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2019/947 med hensyn til standardscenarioer for 
operasjoner som utføres innenfor eller utenfor synsvidde 

2.6.2020  * 

 32020R0723 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/723 av 4. mars 
2020 om fastsettelse av nærmere regler for godtakelse av 
tredjelands sertifisering av flygere, og om endring av 
forordning (EU) nr. 1178/2011 

22.6.2020  * 

 32020R0746 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/746 
av 4. juni 2020 om endring av forordning (EU) 2019/947 
med hensyn til utsettelse av anvendelsesdatoene for visse 
tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien 

6.6.2020  * 
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 32020R1058 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1058 av 27. 
april 2020 om endring av delegert  forordning (EU) 
2019/945 med hensyn til innføring av to nye klasser av 
ubemannede luftfartøysystemer 

9.8.2020  * 

 32020R1159 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1159 
av 5. august 2020 om endring av forordning (EU) nr. 
1321/2014 og (EU) 2015/640 med hensyn til innføring av 
nye ytterligere luftdyktighetskrav 

26.2.2020  * 

 32020R1176 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1176 
av 7. august 2020 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2019/1387 med hensyn til 
utsettelse av anvendelsesdatoene for visse tiltak i 
forbindelse med covid-19-pandemien 

11.8.2020  * 

 32020R1234 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1234 av 9. juni 
2020 om endring av forordning (EU) nr. 139/2014 med 
hensyn til vilkår og framgangsmåter for erklæringen fra 
organisasjoner som har ansvar for yting av 
oppstillingsplattformtjenester 

20.3.2020  * 

116 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
114/2023 og 115/2023 

 32021R0664 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/664 
av 22. april 2021 om rammeregler for U-space 

23.1.2023  * 

 32021R0665 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/665 
av 22. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2017/373 med hensyn til krav til ytere av 
lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre 

26.1.2023  * 
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nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring i det U-space-
luftrommet som utpekes i kontrollert luftrom 

 32021R0666 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/666 
av 22. april 2021 om endring av forordning (EU) nr. 
923/2012 med hensyn til krav til bemannet flyging i U-
space-luftrom 

26.1.2023  * 

117 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.4.2023  

 32021R2227 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2227 
av 14. desember 2021 om endring av forordning (EU) nr. 
1178/2011 med hensyn til kravene til allværsoperasjoner 
og til instrument- og typerettighetsopplæring i helikoptre 

4.1.2022 *  

118 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
114/2023 

 32021R1296 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1296 
av 4. august 2021 om endring og retting av forordning 
(EU) nr. 965/2012 med hensyn til kravene til planlegging 
og administrasjon av drivstoff/energi, og med hensyn til 
krav til støtteprogrammer og psykologisk vurdering av 
flygebesetning samt testing for psykoaktive stoffer 

30.10.2022  * 

119 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
114/2023 

 32021R2237 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2237 
av 15. desember 2021 om endring av forordning (EU) nr. 
965/2012 med hensyn til kravene til allværsoperasjoner 
og trening og kontroll av flygebesetninger 

30.10.2022  * 
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120 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
114/2023 

 32020R0469 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/469 
av 14. februar 2020 om endring av forordning (EU) nr. 
923/2012, forordning (EU) nr. 139/2014 og forordning 
(EU) 2017/373 med hensyn til krav til lufttrafikkstyring og 
flysikringstjenester, utforming av luftromsstrukturer, 
datakvalitet og sikkerhet på rullebanen, og om oppheving 
av forordning (EF) nr. 73/2010 

27.1.2022  * 

 32020R1177 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1177 
av 7. august 2020 om endring av forordning (EU) 
2020/469 med hensyn til utsettelse av 
anvendelsesdatoene for visse tiltak i forbindelse med 
covid-19-pandemien 

11.8.2020  * 

121 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.4.2023  

 32020R2148 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2148 av 8. 
oktober 2020 om endring av forordning (EU) nr. 139/2014 
med hensyn til sikkerhet på rullebanen og luftfartsdata 

7.1.2021 *  

122 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.4.2023  

 32022R0208 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/208 av 14. 
desember 2021 om endring av forordning (EU) nr. 
139/2014 med hensyn til kravene til allværsoperasjoner 

1.8.2022 *  

123 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.4.2023  

 32022R2074 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2074 av 20. juli 
2022 om endring av forordning (EU) nr. 139/2014 med 
hensyn til definisjonen av SNOWTAM 

17.11.2022 *  
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124 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.4.2023  

 32022R2203 
 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2203 
av 11. november 2022 om endring av forordning (EU) nr. 
965/2012 med hensyn til anvendelsen av kravene til 
lokalisering av et luftfartøy i nød 

4.12.2022 *  

125 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
115/2023 

 32021R0097 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/97 av 
28. januar 2021 om endring og retting av forordning (EU) 
2015/640 med hensyn til innføring av nye ytterligere 
luftdyktighetskrav 

26.2.2021  * 

126 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
115/2023 

 32021R1874 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1874 
av 25. oktober 2021 om retting av de tyske 
språkversjonene av forordning (EU) 2018/395 om 
fastsettelse av nærmere regler for operasjoner med 
ballong og for sertifisering av flygebesetninger for 
ballonger, og av gjennomføringsforordning (EU) 
2018/1976 om fastsettelse av nærmere regler for 
operasjoner med seilfly og for sertifisering av 
flygebesetninger for seilfly 

15.11.2021  * 

127 
 

28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.4.2023  
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 32021R1088 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1088 av 7. april 
2021 om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 med 
hensyn til ajourføring av henvisningene til miljøkravene 

25.7.2021 *  

128 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.4.2023  

 32022R1254 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1254 
av 19. juli 2022 om endring av forordning (EU) 2015/640 
med hensyn til innføring av nye ytterligere 
luftdyktighetskrav 

9.8.2022 *  

129 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
114/2023 

 32022R0201 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/201 av 10. 
desember 2021 om endring av forordning (EU) nr. 
748/2012 med hensyn til ledelsessystemer og systemer 
for rapportering av tilfeller som skal opprettes av 
konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner, samt 
prosedyrer som anvendes av byrået, og om retting av 
nevnte forordning 

7.3.2023  * 

130 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
114/2023 

 32022R0203 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/203 
av 14. februar 2022 om endring av forordning (EU) nr. 
748/2012 med hensyn til ledelsessystemer og systemer 
for rapportering av tilfeller som skal opprettes av 
vedkommende myndigheter, og om retting av forordning 

7.3.2023  * 
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(EU) nr. 748/2012 med hensyn til utstedelse av sertifikater 
for inspeksjon av luftdyktighet 

131 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
129/2023 

 32022R1253 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1253 
av 19. juli 2022 om retting av forordning (EU) nr. 
748/2012 med hensyn til unntak fra visse krav innført ved 
delegert forordning (EU) 2022/201 

7.3.2023  * 

132 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
114/2023 

 32022R1358 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1358 av 2. juni 
2022 om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 med 
hensyn til gjennomføringen av mer forholdsmessige krav 
til luftfartøyer som brukes til sports- og fritidsflyging 

25.8.2023  * 

133 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.4.2023  

 32022R1361 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1361 
av 28. juli 2022 om endring av forordning (EU) nr. 
748/2012 med hensyn til vedkommende myndigheters 
sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsoppgaver i 
forbindelse med gjennomføringen av reglene for 
organisasjoner som deltar i konstruksjon og produksjon av 
luftfartøyer som brukes til sports- og fritidsflyging 

25.8.2023 *  

134 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.4.2023  

 32021R0700 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/700 
av 26. mars 2021 om endring og retting av forordning (EU) 

18.5.2022 *  
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nr. 1321/2014 med hensyn til vedlikeholdsdata og 
installasjon av visse luftfartøykomponenter under 
vedlikehold 

135 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
114/2023 

 32021R1963 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1963 
av 8. november 2021 om endring av forordning (EU) nr. 
1321/2014 med hensyn til sikkerhetsstyringssystemer i 
vedlikeholdsorganisasjoner, og om retting av nevnte 
forordning 

2.12.2022  * 

136 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.4.2023  

 32022R1360 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1360 
av 28. juli 2022 om endring av forordning (EU) 
nr. 1321/2014 med hensyn til gjennomføringen av mer 
forholdsmessige krav til luftfartøyer som brukes til sports- 
og fritidsflyging 

25.8.2023 *  

137 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
114/2023 

 32021R1338 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1338 
av 11. august 2021 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 med hensyn til 
rapporteringskrav og rapporteringskanaler mellom 
organisasjoner og krav til flyværtjenester 

1.9.2021  * 

138 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.4.2023  
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 32022R0938 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/938 
av 26. juli 2022 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2017/373 med hensyn til kravene til 
luftfartsdatakatalogen og luftfartspublikasjonen 

30.8.2022 *  

139 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
114/2023 

 32021R1087 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1087 av 7. april 
2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2018/1139 med hensyn til ajourføring av 
henvisningene til bestemmelsene i Chicagokonvensjonen 

25.7.2021  * 

140 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
115/2023 

 32021R1166 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1166 
av 15. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2019/947 med hensyn til utsettelse av 
anvendelsesdatoen for standardscenarioer for 
operasjoner som utføres innenfor eller utenfor synsvidde 

5.8.2021  * 

141 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
115/2023 

 32022R0425 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/425 
av 14. mars 2022 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2019/947 med hensyn til 
utsettelse av overgangsdatoene for bruk av visse 
ubemannede luftfartøysystemer i kategorien «åpen» og 

4.4.2022  * 
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av anvendelsesdatoen for standardscenarier for flygninger 
som utføres innenfor eller utenfor synsvidde 

142 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
115/2023 

 32022R0525 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/525 
av 1. april 2022 om retting av visse språkversjoner av 
gjennomføringsforordning (EU) 2019/947 om regler og 
prosedyrer for drift av ubemannede luftfartøyer 

24.4.2022  * 

143 28.4.2023 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitébeslutning nr. 
115/2023 

 32022R0844 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/844 
av 30. mai 2022 om retting av den svenske språkversjonen 
av forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av 
tekniske krav og administrative framgangsmåter for 
besetninger i sivil luftfart i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 

20.6.2022  * 

 32022R0851 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/851 av 22. 
mars 2022 om retting av den portugisiske språkversjonen 
av delegert forordning (EU) 2019/945 om ubemannede 
luftfartøysystemer og om tredjelandsoperatører av 
ubemannede luftfartøysystemer 

21.6.2022  * 

 
 


