
Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
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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 
 

1 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold 

 5.2.2022  

 32021R0899 Kommisjonsforordning (EU) 2021/899 av 3. juni 2021 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med 

hensyn til overgangstiltak for eksport av kjøttbeinmel 

som brensel til forbrenning 

1.1.2021 *  

2 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold 

 5.2.2022  

 32020R2192 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2192 av 7. 

desember 2020 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 

med hensyn til identifikasjonsmerket som skal brukes 

på visse produkter av animalsk opprinnelse i Det 

forente kongerike med hensyn til Nord-Irland 

1.1.2021 *  

3 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold 

 5.2.2022  

 32021R0761 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/761 av 7. mai 2021 om endring av vedlegg I–IV 

til gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 med 

hensyn til standardskjemaene for avlssertifikater for 

avlsdyr og avlsmateriale fra dem 

10.8.2021 *  

4 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold 

 5.2.2022  

 32021R0573 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/573 av 1. 

februar 2021 om endring av delegert forordning (EU) 

2019/625 med hensyn til importvilkår for levende 

snegler, sammensatte produkter og dyretarmer som 

bringes i omsetning for konsum 

28.4.2021 *  
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5 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

371/2021 

 32021R0016 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/16 av 8. januar 2021 om fastsettelse av 

nødvendige tiltak og praktiske ordninger for EU-

databasen over legemidler til dyr (Unionens 

legemiddeldatabase) 

31.1.2021  * 

 32021R0017 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/17 av 8. januar 2021 om opprettelse av en liste 

over endringer som ikke krever vurdering, i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 

28.1.2022  * 

 32021R0577 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/577 av 29. 

januar 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/6 med hensyn til innholdet i 

og formatet på informasjonen som er nødvendig for å 

anvende artikkel 112 nr. 4 og artikkel 115 nr. 5), og 

som skal inngå i identifikasjonsdokumentet som er 

gyldig i hele dyrets levetid, nevnt i artikkel 8 nr. 4 i den 

forordningen 

28.1.2022  * 

 32021R0578 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/578 av 29. 

januar 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/6 med hensyn til krav til 

innsamling av data om salgsvolum for og om bruk av 

antimikrobielle legemidler på dyr 

28.1.2022  * 

 32021R0805 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/805 av 8. 

mars 2021 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 

28.1.2022  * 
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 32021R1904 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1904 av 29. oktober 2021 om vedtakelse av 

utformingen av en felles logo for detaljsalg av 

legemidler til dyr ved fjernsalg 

28.1.2022  * 

6 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Island og Norge har 

art. 103-forbehold 

 32014L0040 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. 

april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 

forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av 

tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av 

direktiv 2001/37/EF 

20.5.2016  * 

 32014L0109 Delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. 

oktober 2014 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU ved å 

opprette samlingen av advarselsbilder som skal brukes 

på tobakksvarer 

20.5.2016  * 

7 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

6/2022 

 32015D2183 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/2183 av 24. november 2015 om fastsettelse av et 

felles format for melding om elektroniske sigaretter og 

gjenoppfyllingsbeholdere 

16.12.2015  * 

 32015D2186 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2015/2186 av 25. november 2015 om fastsettelse av et 

format for innsending og offentliggjøring av 

opplysninger om tobakksvarer 

17.12.2015  * 
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 32016D0586 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/586 av 14. april 2016 om tekniske standarder for 

elektroniske sigaretters gjenoppfyllingsmekanisme 

6.5.2016  * 

 32016D0786 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/786 av 18. mai 2016 om fastsettelse av prosedyren 

for nedsettelsen av og arbeidet i et uavhengig 

rådgivende panel som skal bistå medlemsstatene og 

Kommisjonen med å fastslå om en tobakksvare har en 

karakteristisk aroma 

9.6.2016  * 

 32016D0787 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/787 av 18. mai 2016 om fastsettelse av en 

prioritetsliste over tilsetningsstoffer i sigaretter og 

rulletobakk som omfattes av utvidede 

rapporteringsforpliktelser 

1.1.2017  * 

8 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

6/2022 

 32016R0779 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/779 av 18. mai 2016 om fastsettelse av ensartede 

regler for de prosedyrene som skal benyttes for å fastslå 

om en tobakksvare har en karakteristisk aroma 

9.6.2016  * 

9 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

6/2022 

 32018D0576 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2018/576 av 15. desember 2017 om tekniske standarder 

for sikkerhetsmerker som påføres på tobakksvarer 

6.5.2018  * 

 

 32018R0573 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/573 av 15. 

desember 2017 om sentrale elementer i avtaler om 

6.5.2018  * 
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datalagring som skal inngås som en del av et 

sporingssystem for tobakksvarer 

 32018R0574 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/574 av 15. desember 2017 om tekniske standarder 

for opprettelse og drift av et sporingssystem for 

tobakksvarer 

6.5.2018  * 

10 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)  5.2.2022  

 32021D0506(01) Den administrative kommisjon for koordinering av 

trygdeordninger Beslutning nr. H11 av 9. desember 

2020 om forlengelse av fristene nevnt i artikkel 67 og 

70 i forordning (EF) nr. 987/2009 samt i beslutning nr. 

S9 som følge av covid-19-pandemien 

10.12.2020 *  

11 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 5.2.2022  

 32021R1964 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1964 av 11. november 2021 om fastsettelse av 

tekniske opplysninger til bruk ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 30. september 

2021 til 30. desember 2021 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring 

og gjenforsikring 

30.9.2021 *  

12 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 5.2.2022  

 32021R1254 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1254 av 21. 

april 2021 om retting av delegert forordning (EU) 

2017/565 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til organisatoriske 

22.8.2021 *  
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krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt 

definisjon av begreper for nevnte direktivs formål 

13 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 5.2.2022  

 32021D1103 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1103 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av Brasils 

rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige 

rammer for derivattransaksjoner som inngås av 

brasilianske institusjoner som reguleres av Brasils 

sentralbank, som likeverdige med visse krav i artikkel 

11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

26.7.2021 *  

 32021D1104 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1104 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av Canadas 

rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige 

rammer for derivattransaksjoner under tilsyn av Office 

of the Superintendent of Financial Institutions som 

likeverdige med visse krav i artikkel 11 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

26.7.2021 *  

 32021D1105 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1105 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av 

Singapores rettslige, tilsynsmessige og 

håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner 

under tilsyn av Monetary Authority of Singapore som 

likeverdige med visse krav i artikkel 11 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

26.7.2021 *  
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om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

 32021D1106 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1106 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av 

Australias rettslige, tilsynsmessige og 

håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner 

under tilsyn av Australian Prudential Regulation 

Authority som likeverdigemed visse krav i artikkel 11 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

26.7.2021 *  

 32021D1107 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1107 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av 

Hongkongs rettslige, tilsynsmessige og 

håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner 

under tilsyn av Hong Kong Monetary Authority som 

likeverdige med visse krav i artikkel 11 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

26.7.2021 *  

 32021D1108 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1108 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av De 

forente staters rettslige, tilsynsmessige og 

håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner 

under tilsyn av Board of Governors of the Federal 

Reserve System, Office of the Comptroller of the 

Currency, Federal Deposit Insurance Corporation, Farm 

Credit Administration og Federal Housing Finance 

Agency som likeverdige med visse krav i artikkel 11 i 

26.7.2021 *  
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europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

14 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 5.2.2022  

 32019L1936 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1936 av 

23. oktober 2019 om endring av direktiv 2008/96/EF 

om sikkerhetsforvaltning av veiinfrastrukturen 

17.12.2021 *  

15 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 5.2.2022  

 32021L1233 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/1233 av 

14. juli 2021 om endring av direktiv (EU) 2017/2397 

med hensyn til overgangsbestemmelser for 

anerkjennelse av tredjelandssertifikater 

31.7.2021 *  

16 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 5.2.2022  

 32021R1889 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1889 av 23. 

juli 2021 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 95/93 

med hensyn til forlengelse av tiltak for midlertidige 

lettelser i reglene for utnyttelse av tidsluker som følge 

av covid-19-krisen 

30.10.2021 *  

17 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 5.2.2022  

 32021R1062 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1062 av 28. juni 2021 om retting av den svenske 

språkversjonen av forordning (EU) nr. 965/2012 om 

fastsettelse av tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 

19.7.2021 *  
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18 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  5.2.2022  

 32021L1226 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1226 av 21. 

desember 2020 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF for å 

tilpasse det til den vitenskapelige og tekniske 

utviklingen med hensyn til felles 

støyvurderingsmetoder 

29.7.2021 *  

19 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse 

og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik 

behandling av menn og kvinner) 

  Liechtenstein har 103-

forbehold 

 32018L0957 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/957 av 

28. juni 2018 om endring av direktiv 96/71/EF om 

utsending av arbeidstakere i forbindelse med 

tjenesteyting 

30.7.2020  * 

20 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  5.2.2022  

 32021D1845 Kommisjonsavgjerd (EU) 2021/1845 av 20. oktober 

2021 om endring av avgjerd (EU) 2017/175 med omsyn 

til det tidsrommet som kriteria for tildeling av EU-

miljømerket til overnattingsstader og dei tilhøyrande 

krava til vurdering og kontroll skal gjelde for 

11.11.2021 *  

21 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  5.2.2022  

 32021D1870 Kommisjonsavgjerd (EU) 2021/1870 av 22. oktober 

2021 om fastsetjing av kriteria for tildeling av EU-

miljømerket til kosmetiske produkt og dyrepleieprodukt 

15.11.2021 *  

 32021D1871 Kommisjonsavgjerd (EU) 2021/1871 av 22. oktober 

2021om endring av avgjerd 2014/312/EU om fastsetjing 

av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 

måling og lakk til innandørs og utandørs bruk 

15.11.2021 *  

22 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  5.2.2022  
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 32021R1416 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1416 av 17. 

juni 2021 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til å unnta 

innkommende flygninger fra Det forente kongerike fra 

EUs ordning for handel med utslippskvoter 

1.9.2021 *  

23 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  5.2.2022  

 32019R1868 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1868 av 28. 

august 2019 om endring av forordning (EU) nr. 

1031/2010 for å tilpasse auksjoneringen av 

utslippskvoter til reglene for EUs ordning for handel 

med utslippskvoter for perioden 2021–2030 og til 

klassifiseringen av utslippskvoter som finansielle 

instrumenter i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/65/EU 

28.11.2019 *  

24 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  5.2.2022  

 32021R1961 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1961 av 5. 

august 2021 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 

for å ta hensyn til utviklingen i massen til nye 

personbiler som ble registrert i 2017, 2018 og 2019 

2.12.2021 *  

25 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

396/2021 

 32020R1589 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1589 av 22. 

juli 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til data 

om nye tunge kjøretøyer som skal overvåkes og 

rapporteres av medlemsstatene og produsentene 

19.11.2020  * 
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26 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

396/2021 

 32020R1079 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1079 av 20. juli 2020 om kontroll og korrigering 

av dataene nevnt i forordning (EU) 2018/956 om 

overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra og 

drivstofforbruk for nye tunge kjøretøyer 

11.8.2020  * 

27 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 5.2.2022  

 32021R2036 Kommisjonsforordning (EU) 2021/2036 av 19. 

november 2021 om endring av forordning (EF) nr. 

1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til 

internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 

nr. 17 

14.12.2021 *  

28 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 5.2.2022  

 32021D1240 Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/1240 av 13. juli 

2021 om EU-portalen og EU-databasen for kliniske 

utprøvinger av legemidler til mennesker med hensyn til 

oppfyllelsen av kravene nevnt i artikkel 82 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 

31.7.2021 *  

29 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Om 

særlig områder utenfor de fire friheter) 

 5.2.2022  

 32020D2126 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2020/2126 av 16. desember 2020 om fastsettelse av 

medlemsstatenes årlige utslippstildelinger for 

6.1.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

tidsrommet 2021–2030 i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2018/842 

30 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 5.2.2022  

  Om ikrafttredelse av EØS-komitébeslutning 371/2021  *  

31 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Island har 103-forbehold 

 32018R0848 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 av 

30. mai 2018 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 

1.1.2022  * 

 32020R1693 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1693 

av 11. november 2020 om endring av forordning (EU) 

2018/848 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter med hensyn til dens 

anvendelsesdato og visse andre datoer nevnt i 

forordningen 

14.11.2020  * 

32 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

31/2022 

 32021R0642 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/642 av 30. 

oktober 2020 om endring av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 

med hensyn til visse opplysninger som skal gis på 

merkingen av økologiske produkter 

1.1.2022  * 

33 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

31/2022 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
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ikrafttredelse 
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ikrafttredelse 

 

 

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

 32021R0716 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/716 av 9. 

februar 2021 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 

med hensyn til regler for økologisk produksjon av spirer 

og julesalat, om fôr til visse akvakulturdyr og om 

parasittbehandling i akvakultur 

1.1.2022  * 

34 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

31/2022 

 

 

32020R0427 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/427 av 13. 

januar 2020 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 

med hensyn til visse detaljerte produksjonsregler for 

økologiske produkter 

1.1.2022  * 

 32020R0464 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/464 av 26. mars 2020 om fastsettelse av visse 

gjennomføringsregler for europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til de 

dokumentene som er nødvendige for anerkjennelse med 

tilbakevirkendekraft av omleggingsperioder, produksjon 

av økologiske produkter og opplysninger som skal 

framlegges av medlemsstatene 

1.1.2022  * 

 32020R1794 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1794 av 16. 

september 2020 om endring av del I i vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 

med hensyn til bruk av planteformeringsmateriale fra 

omlegging og ikke-økologisk 

planteformeringsmateriale 

1.1.2022  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 
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ikrafttredelse 

 

 

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

 32020R2042 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/2042 av 11. desember 2020 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 med hensyn 

til anvendelsesdatoen og visse andre datoer som er 

relevante for anvendelsen av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 om økologisk 

produksjon 

12.12.2020  * 

 32020R2146 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2146 av 24. 

september 2020 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til særskilte 

produksjonsregler for økologisk produksjon 

1.1.2022  * 

 32021R0269 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/269 av 4. 

desember 2020 om endring av delegert forordning (EU) 

2020/427 med hensyn til anvendelsesdatoen for visse 

detaljerte produksjonsregler for økologiske produkter i 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/848 

1.1.2021  * 

35 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

31/2022 

 32021R0771 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/771 av 21. 

januar 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 ved fastsettelse av 

særlige kriterier og vilkår for kontroll av 

dokumentasjon innenfor rammen av offentlig kontroll 

av økologisk produksjon og offentlig kontroll av 

grupper av driftsansvarlige 

1.1.2022  * 

 32021R1006 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1006 av 12. 

april 2021 om endring av europaparlaments- og 

1.1.2022  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 
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ikrafttredelse 

 

 

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

rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til malen for 

sertifikatet som bekrefter overholdelse av reglene for 

økologisk produksjon 

36 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

31/2022 

 

 

32021R1342 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1342 av 27. 

mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 med regler om de 

opplysningene som tredjeland, kontrollmyndigheter og 

kontrollorganer skal sende med henblikk på tilsyn med 

deres anerkjennelse i henhold til artikkel 33 nr. 2 og 3 i 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder 

importerte økologiske produkter, og de tiltakene som 

skal treffes ved utøvelsen av dette tilsynet 

1.1.2022  * 

37 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

31/2022 

 32021R1378 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1378 av 19. august 2021 om fastsettelse av visse 

regler for sertifikatet som utstedes til driftsansvarlige, 

grupper av driftsansvarlige og eksportører i tredjeland 

som deltar i import av økologiske produkter og 

omleggingsprodukter til Unionen, og om opprettelse av 

listen over anerkjente kontrollmyndigheter og 

kontrollorganer i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 

1.1.2022  * 

 32021R1691 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1691 av 12. 

juli 2021 om endring av vedlegg II til 

1.1.2022  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 

med hensyn til kravene om journalføring for 

driftsansvarlige i økologisk produksjon 

 32021R1697 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1697 av 13. 

juli 2021 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til kriteriene 

for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og 

kontrollorganer med kompetanse til å gjennomføre 

kontroller av økologiske produkter i tredjeland, og for 

tilbakekalling av anerkjennelsen 

1.1.2022  * 

38 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

31/2022 

 32021R0279 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/279 av 22. februar 2021 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til 

kontroller og andre tiltak for å sikre sporbarhet og 

overholdelse av reglene for økologisk produksjon og 

merking av økologiske produkter 

1.1.2022  * 

 32021R0715 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/715 av 20. 

januar 2021 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til kravene 

til grupper av driftsansvarlige 

1.1.2022  * 

 32021R1165 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1165 av 15. juli 2021 om godkjenning av visse 

produkter og stoffer for bruk i økologisk produksjon og 

opprettelse av lister over disse 

1.1.2022  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

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

 32021R1189 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1189 av 7. 

mai 2021 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 

1.1.2022  * 

39 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

31/2022 

 32021R1698 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1698 av 13. 

juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 med prosedyrekrav for 

anerkjennelsen av kontrollmyndigheter og 

kontrollorganer som har kompetanse til å gjennomføre 

kontroller av sertifisert økologiske driftsansvarlige og 

grupper av driftsansvarlige samt av økologiske 

produkter i tredjeland, og med regler om deres tilsyn og 

de kontrollene og andre tiltakene disse 

kontrollmyndighetene og kontrollorganene skal 

gjennomføre 

1.1.2022  * 

40 4.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

31/2022 

 32021R1935 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1935 av 8. november 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 med hensyn 

til de opplysningene og dataene om økologisk 

produksjon og merking av økologiske produkter som 

skal framlegges ved hjelp av standardskjemaet 

30.11.2021  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 
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ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

 32021R2119 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2119 av 1. desember 2021 om fastsettelse av 

nærmere regler for visse journaler og erklæringer som 

kreves fra driftsansvarlige og grupper av 

driftsansvarlige, og for de tekniske midlene til 

utstedelse av sertifikater i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 

samt om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2021/1378 med hensyn 

til utstedelse av sertifikatet til driftsansvarlige, grupper 

av driftsansvarlige og eksportører i tredjeland 

1.1.2022  * 

 32021R2305 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2305 av 21. 

oktober 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625 med regler for i hvilke 

tilfeller og på hvilke vilkår økologiske produkter og 

omleggingsprodukter er unntatt fra offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjoner, om stedet for offentlig kontroll 

av slike produkter og om endring av delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2019/2123 og (EU) 

2019/2124 

1.1.2022  * 

 32021R2306 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2306 av 21. 

oktober 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 med regler for offentlig 

kontroll av forsendelser av økologiske produkter og 

omleggingsprodukter beregnet på import til Unionen, 

og om kontrollsertifikatet 

1.1.2022  * 

 32021R2307 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2307 av 21. oktober 2021 om fastsettelse av regler 

for dokumenter og meldinger som kreves for 

1.1.2022  * 
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økologiske produkter og omleggingsprodukter beregnet 

på import til Unionen 

 32021R2325 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2325 av 16. desember 2021 om opprettelse, i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/848, av listen over tredjeland og listen over 

kontrollmyndigheter og kontrollorganer som er 

anerkjent i henhold til artikkel 33 nr. 2 og 3 i 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med sikte på import 

av økologiske produkter til Unionen 

1.1.2022  * 

41 23.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri 

bevegelighet for arbeidstakere) og VIII 

(Etableringsrett) 

 23.2.2022  

 32021R2288 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2288 av 21. 

desember 2021 om endring av vedlegget til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953 

med hensyn til godtakelsesperioden for 

vaksinasjonssertifikater utstedt i formatet for EUs 

digitale covid-sertifikat som viser fullført 

grunnvaksinasjonsserie 

1.2.2022 *  

42 23.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri 

bevegelighet for arbeidstakere) og VIII 

(Etableringsrett) 

 23.2.2022  

 32021D2301 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2301 av 21. desember 2021 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1073 om 

fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for 

gjennomføringen av tillitsrammen for EUs digitale 

25.12.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

covid-sertifikat fastsatt ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2021/953 

43 23.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri 

bevegelighet for arbeidstakere) og VIII 

(Etableringsrett) 

 23.2.2022  

 32021D2056 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2056 av 24. november 2021 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Togo med sertifikater utstedt i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

25.11.2021 *  

 32021D2057 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2057 av 24. november 2021 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Singapore med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

25.11.2021 *  

 32021D2113 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2113 av 30. november 2021 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken El Salvador med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

25.11.2021 *  

44 23.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri 

bevegelighet for arbeidstakere) og VIII 

(Etableringsrett) 

 23.2.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

 32021D2187 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2187 av 9. desember 2021 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Libanon med sertifikater utstedt i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

10.12.2021 *  

 32021D2188 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2188 av 9. desember 2021 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av De 

forente arabiske emirater med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

10.12.2021 *  

 32021D2189 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2189 av 9. desember 2021 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Kapp Verde med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

10.12.2021 *  

45 23.2.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri 

bevegelighet for arbeidstakere) og VIII 

(Etableringsrett) 

 23.2.2022  

 32021D2296 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2296 av 21. desember 2021 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Tunisia med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

22.12.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
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(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri 

bevegelighet i Unionen 

 32021D2297 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2297 av 21. desember 2021 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Montenegro med sertifikater utstedt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

22.12.2021 *  

 32021D2298 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2298 av 21. desember 2021 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Uruguay med sertifikater utstedt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

22.12.2021 *  

 32021D2299 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2299 av 21. desember 2021 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Thailand med sertifikater utstedt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

22.12.2021 *  

 32021D2300 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2300 av 21. desember 2021 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

22.12.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
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ikrafttredelse 

 

 

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

Taiwan(*) med sertifikater utstedt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

46 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
   

 32021R1705 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1705 av 

14. juli 2021 om endring av delegert forordning 

(EU) 2020/692 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til 

regler for innførsel til Unionen og forflytning og 

håndtering etter innførsel av forsendelser av visse 

dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk 

opprinnelse 

25.9.2021   

 32021R1706 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1706 av 

14. juli 2021 om endring og retting av delegert 

forordning (EU) 2020/688 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse ved 

forflytning av landdyr og rugeegg innenfor Unionen 

27.9.2021   

47 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
   

 32021R1008 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1008 av 21. juni 2021 om endring av vedlegg I 

til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 med 

hensyn til sykdomsfri status for Kroatia og for en 

region i Portugal når det gjelder infeksjon med 

25.6.2021   



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 
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Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos 

storfepopulasjoner, om endring av vedlegg VIII til 

den nevnte forordningen med hensyn til sykdomsfri 

status for Litauen og for visse regioner i Tyskland, 

Italia og Portugal når det gjelder infeksjon med 

blåtungevirus (serotype 1-24) og om endring av 

vedlegg XIII til den nevnte forordningen med 

hensyn til sykdomsfri status for Danmark og 

Finland når det gjelder infeksiøs hematopoietisk 

nekrose 

48 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

234/2021 

 

 32020R1772 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1772 av 26. november 2020 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2469 om 

fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav 

til søknader nevnt i artikkel 10 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye 

næringsmidler 

27.3.2021  * 

 32020R1773 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1773 av 26. november 2020 om endring av 

forordning (EF) nr. 429/2008 om nærmere regler 

for gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til 

utarbeiding og framlegging av søknader samt 

27.3.2021  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer 

 32020R1823 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1823 av 2. desember 2020 om endring av 

forordning (EU) nr. 234/2011 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte 

for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og 

aromaer i næringsmidler 

27.3.2021  * 

 32020R1824 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1824 av 2. desember 2020 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468 om 

fastsettelse av administrative og vitenskapelige krav 

til tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2015/2283 om nye næringsmidler 

27.3.2021  * 

 32021R0148 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/148 av 8. februar 2021 om endring av 

forordning (EU) nr. 257/2010 om opprettelse av et 

program for ny vurdering av godkjente 

tilsetningsstoffer i næringsmidler i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler 

27.3.2021  * 

 32021R0842 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/842 av 26. mai 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 307/2012 med 

30.5.2021  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 
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ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

hensyn til krav om åpenhet og fortrolighet i 

forbindelse med EUs risikovurdering av stoffer 

under gransking 

49 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Island har 103-forbehold 

 32018R0858 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/858 av 30. mai 2018 om godkjenning av og 

markedstilsyn med motorvogner og deres 

tilhengere samt systemer, komponenter og separate 

tekniske enheter til slike motorvogner, om endring 

av forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 

595/2009 og om oppheving av direktiv 2007/46/EF 

1.9.2020  * 

50 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

49/2022 

 

 32021R1244 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1244 av 

20. mai 2021 om endring av vedlegg X til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/858 med hensyn til standardisert tilgang til 

opplysninger fra kjøretøyers egendiagnosesystem 

og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer, samt krav og framgangsmåter for tilgang 

til sikkerhetsopplysninger om kjøretøyer 

30.7.2023  * 

51 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

49/2022 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

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

 

 32021R1445 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1445 av 

23. juni 2021 om endring av vedlegg II og VII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/858 

26.9.2021  * 

52 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

49/2022 

 

 32020R0683 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/683 av 15. april 2020 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/858 med hensyn til administrative krav ved 

godkjenning av og markedstilsyn med motorvogner 

og deres tilhengere samt systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter til slike motorvogner 

5.7.2020  * 

53 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

49/2022 

 

 32020R1812 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1812 av 1. desember 2020 om fastsettelse av 

regler for elektronisk datautveksling og 

underretning om EU-typegodkjenninger i henhold 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/858 

22.12.2020  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

54 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

49/2022 

 

 32021R0133 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/133 av 4. februar 2021 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/858 med hensyn til grunnleggende format, 

struktur og utvekslingsmetode for data i 

samsvarssertifikatet i elektronisk format 

1.1.2023  * 

55 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

49/2022 

 

 32019R2144 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/2144 av 27. november 2019 om krav til 

typegodkjenning av motorvogner og deres 

tilhengere, og av systemer, komponenter og 

separate tekniske enheter beregnet på slike 

motorvogner, med hensyn til deres generelle 

sikkerhet og beskyttelse av personer i motorvognen 

og myke trafikanter, om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/858 og om oppheving av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 

og (EF) nr. 661/2009 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 

6.7.2022  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

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

672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, 

(EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 

19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, 

(EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 

347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 

og (EU) 2015/166 

56 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

55/2022 

 

 32021R0535 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/535 av 31. mars 2021 om fastsettelse av regler 

for anvendelse av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/2144 med hensyn til 

ensartede prosedyrer og tekniske spesifikasjoner 

for typegodkjenning av kjøretøyer og av systemer, 

komponenter og separate tekniske enheter til slike 

kjøretøyer, med hensyn til deres generelle 

spesifikasjoner og sikkerhet 

6.7.2022  * 

57 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

55/2022 

 

 32021R0646 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/646 av 19. april 2021 om fastsettelse av regler 

for anvendelsen av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/2144 når det gjelder 

6.7.2022  * 
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ensartede prosedyrer og tekniske spesifikasjoner 

for typegodkjenning av motorvogner med hensyn til 

nødsystemer for kjørefeltassistanse (ELKS) 

58 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

55/2022 

 

 32021R1243 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1243 av 

19. april 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av 

nærmere regler om grensesnitt for ettermontering 

av alkolås i motorvogner, og om endring av vedlegg 

II til nevnte forordning 

6.7.2022  * 

59 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

55/2022 

 

 32021R1341 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1341 av 

23. april 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av 

nærmere regler om særlige prøvingsprosedyrer og 

tekniske krav i forbindelse med typegodkjenning av 

motorvogner med hensyn til systemer for tretthets- 

og oppmerksomhetsvarsel, og om endring av 

vedlegg II til den forordningen 

6.7.2022  * 

60 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
   



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
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celexnummer 
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 32020R1255 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1255 av 7. 

september 2020 om endring av forordning (EF) nr. 

1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for 

polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i 

tradisjonelt røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter, 

tradisjonelt røykt fisk og tradisjonelt røykte 

fiskerivarer og om fastsettelse av en øvre 

grenseverdi for PAH i pulvere av vegetabilsk 

opprinnelse som brukes til tilberedning av 

drikkevarer 

28.9.2020   

61 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
   

 32021R1317 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1317 av 9. august 

2021 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 

med hensyn til øvre grenseverdier for bly i visse 

næringsmidler 

30.8.2021   

62 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 19.3.2022  

 32021R1156 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1156 av 13. juli 

2021 om endring av vedlegg II til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget 

til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med 

hensyn til steviolglykosider (E 960) og rebaudiosid 

M framstilt ved enzymmodifisering av 

steviolglykosider fra stevia 

3.8.2021 *  

63 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 19.3.2022  
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 32022R0020 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/20 av 7. januar 2022 om fastsettelse av regler 

for anvendelse av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 536/2014 med hensyn til 

fastsettelse av regler og prosedyrer for 

medlemsstatenes samarbeid om 

sikkerhetsvurdering av kliniske utprøvinger 

31.1.2022 *  

64 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 19.3.2022  

 32021R0849 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/849 av 

11. mars 2021 om endring av del 3 i vedlegg VI til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og stoffblandinger for å 

tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige 

utviklingen 

17.12.2022 *  

65 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 19.3.2022  

 32021D1283 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1283 av 2. august 2021 om avslag på 

godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 528/2012 

23.8.2021 *  

 32021D1285 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1285 av 2. august 2021 om utsettelse av 

utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid 

til bruk i biocidprodukter av type 18 

23.8.2021 *  
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 32021D1286 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1286 av 2. august 2021 om utsettelse av 

utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til 

bruk i biocidprodukter av type 18 

23.8.2021 *  

 32021D1288 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1288 av 2. august 2021 om utsettelse av 

utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i 

biocidprodukter av type 8 

23.8.2021 *  

 32021D1289 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1289 av 2. august 2021 om utsettelse av 

utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk 

i biocidprodukter av type 8 

23.8.2021 *  

 32021D1290 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1290 av 2. august 2021 om utsettelse av 

utløpsdatoen for godkjenningen av 

dinatriumtetraborat til bruk i biocidprodukter av 

type 8 

23.8.2021 *  

 32021D1299 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1299 av 4. august 2021 om utsettelse av 

utløpsdatoen for godkjenningen av heksaflumuron 

til bruk i biocidprodukter av type 18 

25.8.2021 *  

66 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 19.3.2022  

 32021D1284 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1284 av 2. august 2021 om utsettelse av 

23.8.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid 

til bruk i biocidprodukter av type 14 og 18 

67 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 19.3.2022  

 32021R1177 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1177 av 16. juli 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med 

hensyn til fjerning av propoksykarbason fra listen 

over aktive stoffer som skal anses som stoffer som 

bør erstattes 

8.8.2021 *  

 32021R1191 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1191 av 19. juli 2021 om fornyet godkjenning 

av det aktive stoffet klopyralid 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 

1.10.2021 *  

68 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 19.3.2022  

 32021R1902 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1902 av 29. 

oktober 2021 om endring av vedlegg II, III og V til 

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 

23.11.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

69 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 19.3.2022  

 32020D0962 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2020/962 av 2. juli 2020 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med 

hensyn til offentliggjøring av henvisninger til 

europeiske vurderingsdokumenter for visse 

byggevarer 

3.7.2020 *  

70 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 19.3.2022  

 32021R1398 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1398 av 

4. juni 2021 om endring av delegert forordning (EU) 

2017/654 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til 

anerkjennelse av godkjenninger gitt i samsvar med 

reglement nr.49 og 96 fra De forente nasjoners 

økonomiske kommisjon for Europa (UN-ECE) 

13.9.2021 *  

71 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 19.3.2022  

 32018R1793 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1793 av 20. 

november 2018 om godkjenning av endringer i den 

tekniske dokumentasjonen for en geografisk 

betegnelse på en alkoholsterk drikk oppført i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 som 

fører til endringer i hovedspesifikasjonene («Ron de 

Guatemala») 

11.12.2018 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32019R0787 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/787 av 17. april 2019 om definisjon, 

beskrivelse, presentasjon og merking av 

alkoholsterke drikker, bruk av navnene på 

alkoholsterke drikker i presentasjonen og 

merkingen av andre næringsmidler, beskyttelse av 

geografiske betegnelser for alkoholsterke drikker, 

bruk av landbruksetanol og landbruksdestillater i 

alkoholholdige drikker og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 110/2008 

25.5.2021 *  

 32019R1350 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/1350 av 12. august 2019 om registrering av en 

geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i 

henhold til artikkel 30 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 («Absinthe de 

Pontarlier») 

8.9.2019 *  

 32019R1682 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/1682 av 2. oktober 2019 om registrering av en 

geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i 

*henhold til artikkel 30 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 («Ямболска 

гроздова ракия / Гроздова ракия от Ямбол / 

Yambolska grozdova rakya / Grozdova rakya ot 

Yambol») 

29.10.2019 *  

 32020R0154 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/154 av 23. januar 2020 om registrering av en 

26.2.2020 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i 

henhold til artikkel 30 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 («Norsk Vodka» / 

«Norwegian Vodka») 

 32020R0156 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/156 av 23. januar 2020 om registrering av en 

geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i 

henhold til artikkel 30 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 («Norsk Akevitt» / 

«Norsk Aquavit» / «Norsk Akvavit» / «Norwegian 

Aquavit») 

26.2.2020 *  

 32020R0179 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/179 av 3. februar 2020 om godkjenning av 

endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk 

drikk hvis navn er registrert som geografisk 

betegnelse (Berliner Kümmel) 

1.3.2020 *  

 32020R0623 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/623 av 30. april 2020 om godkjenning av 

endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk 

drikk hvis navn er registrert som geografisk 

betegnelse (Ratafia de Champagne) 

27.5.2020 *  

 32020R1286 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1286 av 9. september 2020 om godkjenning av 

endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk 

drikk hvis navn er registrert som geografisk 

betegnelse (Scotch Whisky) 

6.10.2020 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32020R1287 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1287 av 9. september 2020 om godkjenning av 

endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk drikk 

hvis navn er registrert som geografisk betegnelse 

(Hierbas de Mallorca) 

6.10.2020 *  

 32020R2079 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/2079 av 8. desember 2020 om godkjenning av 

endringer i produktspesifikasjonen for en alkoholsterk 

drikk hvis navn er registrert som geografisk betegnelse 

(Münchener Kümmel) 

4.1.2021 *  

72 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri 

bevegelighet for arbeidstakere) og vedlegg VIII 

(Etableringsrett) 

 19.3.2022  

 32022R0256 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/256 av 22. 

februar 2022 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2021/953 med hensyn til utstedelse 

av restitusjonssertifikater på grunnlag av antigen-

hurtigtester 

24.2.2022 *  

73 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri 

bevegelighet for arbeidstakere) og vedlegg VIII 

(Etableringsrett) 

 19.3.2022  

 32022D0206 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/206 av 15. februar 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Benin med sertifikater utstedt i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

16.2.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 
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ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

 32022D0207 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/207 av 15. februar 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Det 

hasjimittiske kongerike Jordan med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

16.2.2022 *  

74 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 19.3.2022  

 32022R0186 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/186 av 10. februar 2022 om fastsettelse av 

tekniske opplysninger til bruk ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2021 

til 30. mars 2022 i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og 

utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring 

31.12.2021 *  

75 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 
 19.3.2022  

 32022R0229 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/229 av 

7. januar 2022 om endring av delegert forordning 

(EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å 

tilføye Burkina Faso, Caymanøyene, Haiti, Jordan, 

Mali, Marokko, Filippinene, Senegal og Sør-Sudan 

til tabellen i punkt I i vedlegget og å slette Bahamas, 

Botswana, Ghana, Irak og Mauritius fra denne 

tabellen 

13.3.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

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

76 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 
  Island, Liechtenstein og 

Norge har 103-forbehold 

 32019L2162 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2162 

av 27. november 2019 om utstedelse av obligasjoner 

med fortrinnsrett og offentlig tilsyn med 

obligasjoner med fortrinnsrett samt om endring av 

direktiv 2009/65/EF og 2014/59/EU 

8.7.2021  * 

 32019R2160 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/2160 av 27. november 2019 om endring av 

forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

eksponeringer i form av obligasjoner med 

fortrinnsrett 

8.7.2021  * 

77 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 
  Island og Norge har 103-

forbehold 

 32020R1055 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2020/1055 av 15. juli 2020 om endring av forordning 

(EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EU) nr. 

1024/2012 med sikte på å tilpasse dem til 

utviklingen innen veitransportsektoren 

21.2.2022  * 

78 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 
  Island og Norge har 103-

forbehold 

 32020R1054 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2020/1054 av 15. juli 2020 om endring av forordning 

(EF) nr. 561/2006 med hensyn til minstekrav til 

lengste tillatte daglige og ukentlige kjøretid og 

minstekrav til pauser og døgn- og ukehvil, og av 

20.8.2020  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
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ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

forordning (EU) nr. 165/2014 med hensyn til 

posisjonsbestemmelse ved hjelp av fartsskrivere 

79 18.3.222 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 
 19.3.2022  

 32022R0255 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/255 av 

15. desember 2021 om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 95/93 med hensyn til forlengelse av 

tiltakene for midlertidig lettelse i reglene for bruk av 

tidsluker som følge av covid-19-krisen 

24.2.2022 *  

80 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens Vedlegg XVI 

(Offentlige innkjøp) 
 19.3.2022  

 32021R1950 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1950 av 

10. november 2021 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF med 

hensyn til terskelverdiene for varekontrakter, 

tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter 

1.1.2022 *  

 32021R1951 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1951 av 

10. november 2021 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU 

med hensyn til terskelverdiene for konsesjoner 

1.1.2022 *  

 32021R1952 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1952 av 

10. november 2021 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU 

med hensyn til terskelverdiene for offentlige 

varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og 

1.1.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 
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ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

anleggskontrakter samt plan- og 

designkonkurranser 

 32021R1953 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1953 av 

10. november 2021 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU 

med hensyn til terskelverdiene for varekontrakter, 

tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter 

samt plan- og designkonkurranser 

1.1.2022 *  

81 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

396/2021 

 

 32021R1429 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1429 av 

31. mai 2021 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til data 

om nye tunge kjøretøyer som skal overvåkes og 

rapporteres av medlemsstatene 

22.9.2021  * 

 32021R1430 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1430 av 

31. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/956 ved å angi de 

dataene som medlemsstatene skal rapportere for å 

kontrollere CO2-utslipp og drivstofforbruk for nye 

tunge kjøretøyer 

22.9.2021  * 

82 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

396/2021 og 398/2021 

 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 
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ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

 32021R0941 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/941 av 10. juni 2021 om fastsettelse av en 

spesifikk framgangsmåte for å identifisere tunge 

kjøretøyer som er sertifisert som arbeidskjøretøyer, 

men som ikke er registrert som dette, og om 

korrigering av en produsents årlige 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for å ta 

hensyn til disse kjøretøyene 

1.7.2021  * 

83 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  19.3.2022  

 32019D1752 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 

2019/1752 av 25. februar 2019 om utarbeiding av 

spørjeskjema og fastsetjing av format og frekvens 

for dei rapportane som medlemsstatane skal 

utarbeide i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/852 

12.11.2019 *  

84 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  19.3.2022  

 32018L0850 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/850 

av 30. mai 2018 om endring av direktiv 1999/31/EF 

om deponering av avfall 

5.7.2020 *  

85 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

318/2021 

 

 32019D1885 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/1885 av 6. november 2019 om fastsettelse av 

regler for beregning, verifisering og rapportering av 

data om deponering av kommunalt avfall i samsvar 

1.12.2019  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

med rådsdirektiv 1999/31/EF, og om oppheving av 

kommisjonsvedtak 2000/738/EF 

86 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

318/2021 

 

 32019D1597 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/1597 av 

3. mai 2019 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/98/EF med hensyn til felles 

metoder og minstekrav til kvalitet for ensartet 

måling av omfanget av næringsmiddelavfall 

17.10.2019  * 

 32019D2000 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/2000 av 28. november 2019 om fastsettelse av 

et format for rapportering av data om 

næringsmiddelavfall og for framlegging av 

kvalitetskontrollrapporten i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF 

22.12.2019  * 

87 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning nr. 

318/2021 

 

 32021D0019 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/19 av 18. desember 2020 om fastsettelse av en 

felles metode og et format for rapportering av 

ombruk i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/98/EF 

1.2.2021  * 

88 18.3.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  19.3.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 
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ikrafttredelse 

 

 

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

 32021D1211 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1211 av 22. juli 2021 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om 

opprettelse av den europeiske listen over 

skipsgjenvinningsanlegg i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

1257/2013 

12.8.2021 *  

89 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021R0630 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/630 av 

16. februar 2021 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til 

visse kategorier varer som er unntatt fra offentlig 

kontroll på grensekontrollstasjoner, og om endring 

av kommisjonsvedtak 2007/275/EF 

21.4.2021 *  

90 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021R1064 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1064 av 28. juni 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2021/520 med 

hensyn til oppbyggingen av identifikasjonskoden for 

sporbarhet for visse holdte landdyr i Det forente 

kongerike med hensyn til Nord-Irland 

2.7.2021 *  

 32021R1703 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1703 av 

13. juli 2021 om endring av delegert forordning 

(EU) 2020/692 med hensyn til dyrehelsekrav ved 

25.9.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

innførsel til Unionen av produkter av animalsk 

opprinnelse som inngår i sammensatte produkter 

91 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021R1699 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1699 av 22. september 2021 om endring av 

vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 med 

hensyn til malene for hygienesertifikat for 

forflytning av forsendelser av animalske biprodukter 

fra restriksjonssoner som er opprettet for å 

forebygge og bekjempe visse listeførte sykdommer 

17.10.2021 * 

 

 

 32021R2037 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2037 av 22. november 2021 om fastsettelse av 

regler for anvendelse av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til 

unntak fra driftsansvarliges plikt til registrering av 

akvakulturanlegg og journalføring 

14.12.2021 *  

92 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021R1372 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1372 av 17. 

august 2021 om endring av vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

999/2001 med hensyn til forbudet mot å fôre andre 

produksjonsdyr enn drøvtyggere, bortsett fra 

pelsdyr, med animalsk protein 

7.9.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32021R1973 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1973 av 12. 

november 2021 om retting av den tyske 

språkversjonen av forordning (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 

5.12.2021 *  

93 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021R1891 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1891 av 26. 

oktober 2021 om endring av vedlegg XIV og XV til 

forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import 

til og transitt gjennom Unionen av animalske 

biprodukter og avledede produkter 

18.11.2021 *  

 32021R1925 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1925 av 5. 

november 2021 om endring av visse vedlegg til 

forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til 

kravene som gjelder når visse insektprodukter 

bringes i omsetning, og tilpasning av en 

inneslutningsmetode 

28.11.2021 *  

94 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32021R1176 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1176 av 16. juli 

2021 om endring av vedlegg III, V, VII og IX til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

999/2001 med hensyn til genotypebestemmelse av 

positive tilfeller av TSE hos geit, aldersbestemmelse 

av sau og geit, tiltak som skal treffes i en besetning 

eller flokk med atypisk skrapesyke, og vilkårene for 

import av produkter fra storfe, sau og geit 

8.8.2021 *  

95 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021R0808 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/808 av 22. mars 2021 om analysemetoders 

ytelse for restmengder av farmakologisk virksomme 

stoffer som brukes i dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon og om tolking av 

resultater, samt om metodene som skal brukes til 

prøvetaking, og om oppheving av vedtak 

2002/657/EF og 98/179/EF 

10.6.2021 *  

 32021R0810 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/810 av 20. mai 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2021/808 med 

hensyn til overgangsbestemmelser for visse stoffer 

som er oppført i vedlegg II til vedtak 2002/657/EF 

10.6.2021 *  

96 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021D1321 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 

2021/1321 av 6. august 2021 om endring av 

30.8.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

vedlegget til vedtak 2007/453/EF med omsyn til 

BSE-statusen til Canada og Irland 

97 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021R1409 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1409 av 27. august 2021 om godkjenning av 

fytomenadion som tilsetjingsstoff i fôr til hestar 

19.9.2021 *  

 32021R1410 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1410 av 27. august 2021 om godkjenning av eit 

preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som 

tilsetjingsstoff i fôr til verpehøner, mindre utbreidde 

fjørfeartar meinte for eggproduksjon, fjørfeartar 

meinte for avl og prydfuglar (innehavar av 

godkjenninga: Huvepharma NV) 

19.9.2021 *  

 32021R1412 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1412 av 27. august 2021 om godkjenning av 

jarn(III)sitratkelat som tilsetjingsstoff i fôr til 

smågrisar og mindre utbreidde svineartar 

(innehavar av godkjenninga: Akeso Biomedical, Inc. 

USA, som er representert i Unionen ved Pen & Tec 

Consulting SLU) 

19.9.2021 *  

 32021R1413 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1413 av 27. august 2021 om godkjenning av 

endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis 

LMG-S 15136 som tilsetjingsstoff i fôr til 

19.9.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

diegjevande purker (innehavar av godkjenninga: 

Beldem, som er ein divisjon i Puratos NV 

 32021R1414 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1414 av 27. august 2021 om retting av 

gjennomføringsforordning (EU) 2021/422 om 

godkjenning av eit preparat av Enterococcus faecium 

DSM 7134 som tilsetjingsstoff i fôr til verpehøner 

(innehavar av godkjenninga: Lactosan GmbH & Co 

KG) 

31.8.2021 *  

 32021R1424 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1424 av 31. august 2021 om fornya 

godkjenning av eit preparat av Enterococcus faecium 

DSM 7134 som tilsetjingsstoff i fôr til 

slaktekyllingar, og om oppheving av forordning 

(EU) nr. 998/2010 (innehavar av godkjenninga: 

Lactosan GmbH & Co KG) 

21.9.2021 *  

 32021R1425 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1425 av 31. august 2021 om godkjenning av 

mangankelat av lysin og glutaminsyre som 

tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar 

21.9.2021 *  

 32021R1431 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1431 av 1. september 2021 om godkjenning av 

muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 

32338 som tilsetjingsstoff i fôr til avvande smågrisar 

(innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional 

22.9.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

Products Ltd, som er representert i Unionen ved 

DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) 

98 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021R1411 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1411 av 27. august 2021 om fornyet 

godkjenning av Clostridium butyricum FERM BP-

2789 som tilsetningsstoff i fôr til livkyllinger, 

slaktekalkuner, kalkuner som fôres opp for avl, 

mindre utbredte fuglearter (unntatt fjørfe ment for 

eggproduksjon), avvente smågriser og avvente 

smågriser av mindre utbredte svinearter, dets 

godkjenning som tilsetningsstoff i fôr til 

slaktekyllinger, spedgriser og spedgriser av mindre 

utbredte svinearter, og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011, (EU) 

nr. 374/2013 og (EU) nr. 1108/2014 (innehaver av 

godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, 

representert ved Huvepharma NV Belgium) 

19.9.2021 *  

 32021R1426 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1426 av 31. august 2021 om godkjenning av 

serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis 

DSM 19670 som tilsetjingsstoff i fôr til 

slaktekyllingar (innehavar av godkjenninga: DSM 

Nutritional Products Ltd,som er representert i 

Unionen ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.) 

21.9.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

99 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021R2047 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2047 av 23. november 2021 om godkjenning av 

amproliumhydroklorid (COXAM) som 

tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger og livkyllinger 

(innehaver av godkjenningen: HuvePharma NV) 

14.12.2021 *  

 32021R2050 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2050 av 24. november 2021 om godkjenning av 

et preparat av Bacillus velezensis CECT 5940 som 

tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkuner, avlskalkuner 

og mindre utbredte fjørfearter ment for slakt og for 

avl samt til prydfugler (unntatt til reproduksjon) 

(innehaver av godkjenningen: Evonik Operations 

GmbH) 

15.12.2021 *  

 32021R2077 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2077 av 26. november 2021 om godkjenning av 

L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum 

CGMCC 7.366 som tilsetningsstoff i fôr til alle 

dyrearter 

19.12.2021 *  

 32021R2093 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2093 av 29. november 2021 om godkjenning av 

dinatrium-5'-guanylat som tilsetningsstoff i fôr til alle 

dyrearter 

20.12.2021 *  

 32021R2096 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2096 av 29. november 2021 om godkjenning av 

20.12.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma 

reesei CBS 143953 som tilsetningsstoff i fôr til alle 

fjørfearter, slaktesvin, smågriser og alle mindre 

utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: 

Danisco (UK) Ltd, representert i Unionen ved 

Genencor International B.V.) 

 32021R2097 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2097 av 29. november 2021 om godkjenning av 

et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og 

fumarsyre som tilsetningsstoff i fôr til 

slaktekalkuner og avlskalkuner (innehaver av 

godkjenningen: Novus Europe NV) 

20.12.2021 *  

100 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021R2076 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2076 av 26. november 2021 om godkjenning av 

L-tryptofan framstilt av Escherichia coli KCCM 

80210 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter 

19.12.2021 *  

 32021R2092 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2092 av 29. november 2021 om godkjenning av 

kaliumdiformiat som tilsetningsstoff i fôr til 

slaktesvin og avvente smågriser 

20.12.2021 *  

 32021R2094 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2094 av 29. november 2021 om godkjenning av 

dekokinat (Deccox og Avi-Deccox 60G) som 

tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger (innehaver av 

20.12.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

godkjenningen: Zoetis Belgium SA) og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1289/2004 

101 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021L1927 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 

2021/1927 av 5. november 2021 om endring av 

vedlegg I og II til rådsdirektiv 66/402/EØF med 

hensyn til krav til såkorn av hybridhvete produsert 

ved hjelp av cytoplasmatisk hannsterilitet 

1.9.2022 *  

102 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021L0746 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 

2021/746 av 6. mai 2021 om endring av direktiv 

2003/90/EF og 2003/91/EF med omsyn til 

protokollane for gransking av visse sortar av 

jordbruksvekstar og grønsaker, og om endring av 

direktiv 2003/90/EF med omsyn til visse botaniske 

namn på planter 

27.5.2021 *  

103 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021D0985 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/985 av 3. juni 2021 om retting av den spanske 

språkversjonen av vedtak 2004/842/EF om 

gjennomføringsregler som gjør det mulig for 

medlemsstatene å tillate markedsføring av frø som 

tilhører sorter som det er innlevert søknad om 

11.7.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

oppføring for på den nasjonale sortslisten for 

plantearter til jordbruksformål eller grønnsakarter 

104 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021R1374 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1374 av 

12. april 2021 om endring av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler 

for næringsmidler av animalsk opprinnelse 

9.9.2021 *  

 32021R1422 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1422 av 

26. april 2021 om endring av delegert forordning 

(EU) 2019/624 med hensyn til sertifisering ved 

slakting på opprinnelsesenheten 

21.9.2021 *  

 32021R1709 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1709 av 23. september 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 med 

hensyn til ensartede praktiske ordninger for 

gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter 

av animalsk opprinnelse 

14.10.2021 *  

105 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021R0632 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/632 av 13. april 2021 om fastsettelse av regler 

for anvendelse av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til 

listene over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, 

21.4.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

avlsmateriale, animalske biprodukter og avledede 

produkter, sammensatte produkter samt høy og 

halm som omfattes av offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjoner, og om oppheving av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2007 og kommisjonsvedtak 2007/275/EF 

 32021R1929 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1929 av 8. 

november 2021 om endring av forordning (EU) nr. 

142/2011 med hensyn til vilkår for eksport av visse 

typer organisk gjødsel og jordforbedringsmidler 

som inneholder kategori 2-materiale 

29.11.2021 *  

 32021R2156 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2156 av 

17. september 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/625 ved å opprette Den europeiske unions 

referanselaboratorium for Rift Valley Fever 

27.12.2021   

106 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 30.4.2022  

 32021R1353 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1353 av 

17. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til i 

hvilke tilfeller og på hvilke vilkår vedkommende 

myndigheter kan utpeke offisielle laboratorier som 

ikke oppfyller vilkårene med hensyn til alle 

metodene de bruker ved offentlig kontroll eller 

annen offentlig virksomhet 

2.9.2021   



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

107 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R1531 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1531 av 17. 

september 2021 om endring av vedlegg II, III og IV 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 

rester av aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 

2808, etirimol, pentiopyrad, pikloram og 

Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134 i eller på 

visse produkter 

10.10.2021 *  

108 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R1771 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1771 av 7. 

oktober 2021 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til reddikblader 

28.10.2021 *  

 32021R1795 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1795 av 11. 

oktober 2021 om retting av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

øvre grenseverdier for rester av terbutylazin i eller 

på visse produkter 

6.11.2021 *  

 32021R1804 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1804 av 12. 

oktober 2021 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 

rester av bentazon i erter med belg 

2.11.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32021R1807 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1807 av 13. 

oktober 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 

rester av acibenzolar-s-metyl, vandig ekstrakt av 

spirede frø av søtlupin Lupinus albus, azoksystrobin, 

klopyralid, cyflufenamid, fludioksonil, fluopyram, 

fosetyl, metazaklor, oksatiapiprolin, tebufenozid og 

tiabendazol i eller på visse produkter 

3.11.2021 * 

 

 

 32021R1810 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1810 av 14. 

oktober 2021 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 

rester av cyprodinil i blåbær, tranebær, rips og 

stikkelsbær 

4.11.2021 *  

109 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R1881 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1881 av 26. 

oktober 2021 om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 

rester av imidakloprid i eller på visse produkter 

16.11.2021 *  

 32021R1884 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1884 av 27. 

oktober 2021 om endring av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

17.11.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 

rester av klorantraniliprol i belgfrukter 

110 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R1864 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1864 av 22. 

oktober 2021 om endring av vedlegg II, III og V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 

rester av amisulbrom, flubendiamid, meptyldinokap, 

metaflumizon og propineb i eller på visse produkter 

14.5.2022 *  

111 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R1841 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1841 av 20. 

oktober 2021 om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 

rester av 6-benzyladenin og aminopyralid i eller på 

visse produkter 

10.11.2021 *  

 32021R1842 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1842 av 20. 

oktober 2021 om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 

rester av flupyradifuron og difluoreddiksyre i eller 

på visse produkter 

10.11.2021 *  

 32021R2202 Kommisjonsforordning (EU) 2021/2202 av 9. 

desember 2021 om endring av vedlegg II, III og IV 

3.1.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 

rester av acekinocyl, Bacillus subtilis stamme 

IAB/BS03, emamektin, flutolanil og imazamox i 

eller på visse produkter 

112 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32022R0085 Kommisjonsforordning (EU) 2022/85 av 20. januar 

2022 om endring av vedlegg II til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

øvre grenseverdier for rester av flonikamid i eller på 

visse produkter 

10.2.2022 *  

 32022R0093 Kommisjonsforordning (EU) 2022/93 av 20. januar 

2022 om endring av vedlegg II, III og IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 

rester av akrinatrin, fluvalinat, folpet, isofetamid, 

«pepinomosaikkvirus, stamme EU, mildt isolat 

Abp1», «pepinomosaikkvirus, stamme CH2, mildt 

isolat Abp2», spinetoram og spirotetramat i eller på 

visse produkter 

14.2.2022 *  

113 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R1355 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1355 av 12. august 2021 om flerårige nasjonale 

kontrollprogrammer for rester av plantevernmidler 

som skal opprettes av medlemsstatene 

15.12.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

114 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32022R0063 Kommisjonsforordning (EU) 2022/63 av 14. januar 

2022 om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1333/2008 med hensyn til 

næringsmiddeltilsetningen titandioksid (E 171) 

7.2.2022 *  

115 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R1916 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1916 av 3. 

november 2021 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1334/2008 med hensyn til oppføring av 4-amino-5-(3-

(isopropylamino)-2,2-dimetyl-3-oksopropoksy)-2-

metylkinolin-3-karboksylsyre på EU-listen over 

aromaer 

24.11.2021 *  

116 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R1318 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1318 av 9. august 2021 om retting av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om 

opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler, 

vedtak 2008/968/EF om tillatelse til å bringe olje 

med høyt innhold av arakidonsyre fra Mortierella 

alpina i omsetning som en ny 

næringsmiddelingrediens og 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/484 om 

30.8.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

tillatelse til å bringe lakto-N-tetraose i omsetning 

som et nytt næringsmiddel 

 32021R1319 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1319 av 9. august 2021 om godkjenning av 

endringer i spesifikasjonene for det nye 

næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum 

sativum og om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

30.8.2021 *  

 32021R1326 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1326 av 10. august 2021 om tillatelse til å 

bringe olje fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) i 

omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2283 og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

31.8.2021 *  

117 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R1974 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1974 av 12. november 2021 om tillatelse til å 

bringe tørkede frukter av Synsepalum dulcificum i 

omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

5.12.2021 *  

 32021R2142 Kommisjonsforordning (EU) 2021/2142 av 3. 

desember 2021 om endring av forordning (EF) nr. 

1.7.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for 

opiumalkaloider i visse næringsmidler 

118 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R1975 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1975 av 12. november 2021 om tillatelse til å 

bringe Locusta migratoria i fryst og i tørket form og 

i pulverform i omsetning som et nytt næringsmiddel 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

5.12.2021 *  

 32021R2029 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2029 av 19. november 2021 om tillatelse til å 

bringe 3-fukosyllaktose (3-FL) i omsetning som et 

nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring 

av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470 

12.12.2021 *  

 32021R2079 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2079 av 26. november 2021 om tillatelse til å 

bringe soppulver med vitamin D2 i omsetning som 

et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

19.12.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32021R2129 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2129 av 2. desember 2021 om tillatelse til å 

bringe kalsiumfruktoborat i omsetning som et nytt 

næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470 

23.12.2021 *  

119 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

371/2021 

 32021R1248 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1248 av 29. juli 2021 om tiltak for god 

distribusjonspraksis for legemidler til dyr i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/6 

19.8.2021  * 

 32021R1280 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1280 av 2. august 2021 om tiltak for god 

distribusjonspraksis for virkestoffer som brukes 

som utgangsmateriale i legemidler til dyr, i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/6 

23.8.2021  * 

 

120 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R0525 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/525 av 

19. oktober 2020 om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

15.4.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og 

bruk av biocidprodukter 

121 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021L1978 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1978 av 11. 

august 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av 

vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av 

bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), butylbenzylftalat 

(BBP), dibutylftalat (DBP) og diisobutylftalat 

(DIBP) i reservedeler som er gjenvunnet fra og 

brukt til reparasjon eller renovering av medisinsk 

utstyr 

15.11.2021 *  

122 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021L1979 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1979 av 11. 

august 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av 

vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av 

bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i plastkomponenter i 

detektorspoler for utstyr til bildedannelse ved 

magnetisk resonans (MR-utstyr) 

15.11.2021 *  

 32021L1980 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1980 av 11. 

august 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av 

15.11.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av 

bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i ioneselektive 

elektroder for analyse av kroppsvæsker fra 

mennesker og/eller dialysatvæsker 

 32021R1962 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1962 av 

12. august 2021 om retting av vedlegg VI til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1272/2008 om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og stoffblandinger 

1.10.2021 *  

 32021R2045 Kommisjonsforordning (EU) 2021/2045 av 23. 

november 2021 om endring av vedlegg XIV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH) 

11.12.2021 *  

123 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021D1839 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1839 av 15. oktober 2021 om utsettelse av 

utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i 

biocidprodukter av type 8 

30.10.2021 *  

124 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021D2146 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2146 av 3. desember 2021 om utsettelse av 

26.12.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

utløpsdatoen for godkjenningen av N,N-dietyl-meta-

toluamid til bruk i biocidprodukter av type 19 

 32021D2148 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2148 av 3. desember 2021 om de uløste 

innvendingene med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av biocidproduktfamilien Oxybio i 

samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

26.12.2021 *  

125 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021D2149 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2149 av 3. desember 2021 om uløste 

innvendinger med hensyn til vilkårene for 

midlertidig godkjenning av et biocidprodukt som 

inneholder 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on 

(C(M)IT), forelagt av Frankrike i samsvar med 

artikkel 36 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

26.12.2021 *  

 32021D2174 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2174 av 3. desember 2021 om uløste 

innvendinger med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av biocidproduktet Konservan P40 i 

samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

29.12.2021 *  

126 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32021R0428 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/428 av 10. mars 2021 om vedtakelse av 

standardiserte dataformater for innsending av 

søknader om godkjenning eller endring av vilkårene 

for godkjenning av aktive stoffer, som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 

27.3.2021 *  

 32021R1448 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1448 av 3. september 2021 om fornyet 

godkjenning av kalsiumkarbonat 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 

1.11.2021 *  

127 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R1379 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1379 av 19. august 2021 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet famoksadon i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

9.9.2021 *  

128 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32021R1446 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1446 av 3. september 2021 om retting av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og 

(EU) 563/2014 med hensyn til CAS-nummeret for 

basisstoffet kitosanhydroklorid 

6.9.2021 *  

 32021R1450 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1450 av 3. september 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til godkjenningsperiodene for de aktive 

stoffene akrinatrin og prokloraz 

26.9.2021 *  

 32021R1452 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1452 av 3. september 2021 om fornyet 

godkjenning av kaliumhydrogenkarbonat 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 

1.11.2021 *  

 32021R1455 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1455 av 6. september 2021 om godkjenning av 

Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 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 

27.9.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

129 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R1449 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1449 av 3. september 2021 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, bifenoks, klormekvat, klortoluron, 

klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, 

deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, 

dimetaklor, etofenproks, fenoksaprop-P, 

fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, 

indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, 

parafinoljer, parafinolje, penkonazol, pikloram, 

propakizafop, prosulfokarb, kizalofop-P-etyl, 

kizalofop-P-tefuryl, svovel, tetrakonazol, tri-allat, 

triflusulfuron og tritosulfuron 

9.9.2021 *  

 32021R1451 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1451 av 3. september 2021 om avslag på 

godkjenning av dimetylsulfid som basisstoff i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler 

26.9.2021 *  

130 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32022R0135 Kommisjonsforordning (EU) 2022/135 av 31. januar 

2022 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 med hensyn til 

bruk av metyl-N-metylantranilat i kosmetiske 

produkter 

21.2.2022 *  

131 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2022  

 32021D1789 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1789 av 8. oktober 2021 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med 

hensyn til offentliggjøring av henvisninger til 

europeiske vurderingsdokumenter for fleksible 

sprinklerslanger med endekoplinger og andre 

byggevarer 

11.10.2021 *  

132 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 30.4.2022  

 32021R1096 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1096 av 21. 

april 2021 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 med hensyn til 

bestemmelsene om merking av sammenstikninger 

9.7.2021 *  

133 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2022  

 32021R0518 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/518 av 18. mars 2021 om registrering av en 

geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i 

henhold til artikkel 30 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 «Vasi vadkörte pálinka» 

14.4.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

134 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2022  

 32021R2226 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2226 av 14. desember 2021 om fastsettelse av 

regler for anvendelse av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/745 med hensyn til 

elektroniske bruksanvisninger for medisinsk utstyr 

4.1.2022 *  

135 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) 

 

  Liechtenstein og Norge har 

art. 103-forbehold 

 32010L0031 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU av 

19. mai 2010 om bygningers energiytelse 

8.7.2010  * 

 

136 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri 

bevegelighet for arbeidstakere) og VIII 

(Etableringsrett) 

 30.4.2022  

 32022D0483 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/483 av 21. mars 2022 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1073 om 

fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for 

gjennomføringen av tillitsrammen for EUs digitale 

covid-sertifikat fastsatt ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2021/953 

28.3.2022 *  

 32022R0503 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/503 av 29. 

mars 2022 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2021/953 med hensyn til unntak 

for mindreårige fra godtakelsesperioden for 

vaksinasjonssertifikater utstedt i formatet for EUs 

digitale covid-sertifikat 

31.3.2022 *  

137 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)  30.4.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32021D0316(01) Beslutning nr. H10 av 21. oktober 2020 om 

forretningsorden for og sammensetning av Den tekniske 

komité for databehandling under Den administrative 

kommisjon for koordinering av trygdeordninger 

16.3.2022 *  

138 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Island har 103-forbehold. 

Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komité-

beslutning 151/2022 

 32021L1270 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1270 av 21. 

april 2021 om endring av direktiv 2010/43/EU med 

hensyn til bærekraftsrisikoer og bærekraftsfaktorer som 

innretninger for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS) skal ta hensyn til 

22.8.2021  * 

 32021R1255 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1255 av 21. 

april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 

nr. 231/2013 med hensyn til bærekraftsrisikoene og 

bærekraftsfaktorene som forvaltere av alternative 

investeringsfond skal ta hensyn til 

1.8.2022  * 

 32021R1256 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1256 av 21. 

april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 

2015/35 med hensyn til integreringen av 

bærekraftsrisikoer i forsikrings- og 

gjenforsikringsforetaks system for risikostyring og 

internkontroll 

2.8.2022  * 

 32021R1257 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 av 21. 

april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 

2017/2358 og (EU) 2017/2359 med hensyn til 

integreringen av bærekraftsfaktorer, -risikoer og -

preferanser i produkttilsyns- og produktstyringskrav for 

2.8.2022  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

forsikringsforetak og forsikringsdistributører samt i 

reglene for god forretningsskikk og 

investeringsrådgivning for forsikringsbaserte 

investeringsprodukter 

139 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 30.4.2022  

 32021R2006 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2006 av 16. november 2021 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 med hensyn 

til plasseringen av eksterne 

kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en 

objektiv skala for risikoklasser i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

7.12.2021 *  

140 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 30.4.2022  

 32021R2005 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2005 av 16. november 2021 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 med hensyn 

til tilordningstabellene som angir samsvaret mellom 

eksterne kredittvurderingsinstitusjoners 

kredittrisikovurderinger og risikoklassene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

7.12.2021 *  

141 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 30.4.2022  

 32021D1753 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1753 av 1. oktober 2021 om likeverdigheten av 

tilsyns- og reguleringskravene i visse tredjeland og 

24.10.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

territorier med henblikk på behandlingen av 

eksponeringer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning(EU) nr. 575/2013 

 32021R0931 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/931 av 1. 

mars 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer 

metoden for å identifisere derivattransaksjoner med én 

eller flere vesentlige risikodrivere med henblikk på 

artikkel 277 nr. 5, formelen for beregning av 

tilsynsbasert delta for kjøps- og salgsopsjoner som er 

tilordnet renterisikokategorien, og metoden for å 

avgjøre om en transaksjon er en lang eller kort posisjon 

i den primære risikodriveren eller i den mest vesentlige 

risikodriveren i den aktuelle risikokategorien med 

henblikk på artikkel 279a nr. 3 bokstav a) og b), i 

standardmetoden for motpartskredittrisiko 

30.6.2021 *  

 32021R1043 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1043 av 24. juni 2021 om forlengelse av 

overgangsbestemmelsene knyttet til kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale 

motparter fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

29.6.2021 *  

142 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

383/20221 

 32021R0539 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/539 av 11. 

februar 2021 om endring av delegert forordning (EU) 

nr. 1222/2014 om utfylling av europaparlaments- og 

30.3.2021  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for spesifisering av metodene for 

å identifisere globalt systemviktige institusjoner og 

definere underkategorier av globalt systemviktige 

institusjoner 

 32021R0923 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/923 av 25. 

mars 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som fastsetter kriterier for å 

definere ledelsesansvar, kontrollfunksjoner, vesentlige 

forretningsenheter og vesentlig innvirkning på en 

vesentlig forretningsenhets risikoprofil, og som 

fastsetter kriterier for å identifisere ansatte eller 

kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en 

innvirkning på institusjonens risikoprofil som er like 

vesentlig som den til ansatte eller kategorier av 

medarbeidere som er nevnt i artikkel 92 nr. 3 i nevnte 

direktiv 

14.6.2021  * 

143 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 30.4.2022  

 32021R1971 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1971 av 13. september 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

maler, definisjoner og IT-løsninger som institusjonene 

skal bruke ved rapportering til Den europeiske 

banktilsynsmyndighet og til vedkommende 

myndigheter i samsvar med artikkel 78 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

9.12.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

144 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 30.4.2022  

 32021R2017 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2017 av 13. september 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn 

til referanseporteføljer, rapporteringsmaler og 

rapporteringsinstrukser som skal brukes i Unionen ved 

rapporteringen omhandlet i artikkel 78 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

16.12.2021 *  

145 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Island, Liechtenstein og 

Norge har art. 103-

forbehold 

 32019L0879 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/879 av 

20. mai 2019 om endring av direktiv 2014/59/EU med 

hensyn til kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks 

tapsdeknings- og rekapitaliseringskapasitet og av 

direktiv 98/26/EF 

28.12.2020  * 

146 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Island har art. 103-

forbehold 

 32022R0027 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/27 av 27. 

september 2021 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 236/2012 med hensyn til 

tilpasning av den relevante terskelen for melding om 

betydelige korte nettoposisjoner i aksjer 

31.1.2022  * 

147 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 30.4.2022  

 32022D0174 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/174 av 8. februar 2022 om fastsettelse av at 

rammereglene som gjelder for sentrale motparter i Det 

1.7.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et 

begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

148 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

67/2020 

 32021R2268 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2268 av 6. 

september 2021 om endring av de tekniske 

reguleringsstandardene fastsatt i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/653 med hensyn til 

den underliggende metoden og presentasjonen av 

resultatscenarioer, presentasjonen av kostnader og 

metoden for beregning av sammenfattende 

kostnadsindikatorer, presentasjonen av og innholdet i 

opplysninger om tidligere resultater og presentasjonen 

av kostnader for sammensatte og forsikringsbaserte 

investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer 

(PRIIP) som tilbyr en rekke investeringsmuligheter, og 

tilpasning av overgangsordningen for PRIIP-

produsenter som tilbyr andeler i fond nevnt i artikkel 32 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

1286/2014 som underliggende investeringsmuligheter 

med den forlengede overgangsordningen fastsatt i 

nevnte artikkel 

9.1.2022  * 

149 294.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

151/2022 

 32020R1816 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1816 av 17. 

juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og 

23.12.2020  * 
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rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

redegjørelsen i referanseverdierklæringen om hvordan 

miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer 

gjenspeiles i hver referanseverdi som leveres og 

offentliggjøres 

 32020R1817 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1817 av 17. 

juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

minstekravet til innhold i redegjørelsen for hvordan 

miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer 

gjenspeiles i referanseverdimetoden 

23.12.2020  * 

 32020R1818 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1818 av 17. 

juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

minstestandarder for EU-referanseverdier for 

klimaomstilling og EU-referanseverdier for tilpasning 

til Parisavtalen 

23.12.2020  * 

150 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

22/2020 

 32021R1383 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1383 av 15. 

juni 2021 om endring av delegert forordning (EU) 

2018/990 med hensyn til krav til eiendeler mottatt av 

pengemarkedsfond som del av omvendte 

gjenkjøpsavtaler 

12.9.2021  * 

151 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Island og Liechtenstein har 

art. 103-forbehold 
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 32019R2088 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 

av 27. november 2019 om bærekraftsrelaterte 

opplysninger i sektoren for finansielle tjenester 

10.3.2021  * 

 32020R0852 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 av 

18. juni 2020 om etablering av et rammeverk for å 

fremme bærekraftige investeringer og om endring av 

forordning (EU) 2019/2088 

12.7.2020  * 

152 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

 30.4.2022  

 32021R2228 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2228 av 14. desember 2021 om fastsettelse av det 

veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving 

av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2082 

1.1.2022 *  

153 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

 30.4.2022  

 32021D1772 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1772 av 28. juni 2021 om tilstrekkelig 

beskyttelsesnivå for personopplysninger i Det forente 

kongerike i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/679 

31.10.2021 *  

154 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

 30.4.2022  

 32021D1878 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2021/1878 

av 25. oktober 2021 om utpeiking av registereininga for 

toppnivådomenet .eu 

27.10.2021 *  
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155 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

  Island har art. 103-

forbehold 

 32018L0645 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/645 av 

18. april 2018 om endring av direktiv 2003/59/EF om 

grunnleggende kvalifisering og regelmessig opplæring 

av førere av visse veigående kjøretøyer for transport av 

gods eller passasjerer, og av direktiv 2006/126/EF om 

førerkort 

23.5.2020  * 

156 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 30.4.2022  

 32022R0184 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/184 av 22. 

november 2021 om endring av vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 

3.3.2022 *  

157 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

  Norge har art. 103-

forbehold 

 32019R1239 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1239 

av 20. juni 2019 om opprettelse av et europeisk miljø 

for rapportering fra skip og om oppheving av direktiv 

2010/65/EU 

15.8.2025  * 

158 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  30.4.2022  

 32019L0782 Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/782 av 15. mai 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/128/EF med hensyn til fastsettelse av 

harmoniserte risikoindikatorer 

5.9.2019 *  

159 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

396/2021 

 32022R0247 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/247 av 14. 

desember 2021 om endring av europaparlaments- og 

14.3.2022  * 
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rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til data om 

nye tunge kjøretøyer som skal overvåkes og rapporteres 

av medlemsstatene og produsentene, og 

rapporteringsprosedyren 

160 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

398/2021 

 32021D0781 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/781 av 10. mai 2021 om offentliggjøring av en 

liste over visse CO2-utslippsverdier per produsent, samt 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp fra alle nye 

tunge kjøretøyer registrert i Unionen og 

referanseverdier for CO2-utslipp i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242, 

for rapporteringsperioden 2019 

6.6.2021   

161 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 30.4.2022  

 32021R1042 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1042 av 18. juni 2021 om fastsettelse av regler for 

anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2017/1132 med hensyn til tekniske spesifikasjoner og 

framgangsmåter for registersammenkoplingssystemet 

og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 

2020/2244 

18.7.2021 *  

162 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 30.4.2022  

 32021R1421 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1421 av 30. august 

2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om 

vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

1.9.2021 *  
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samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for 

finansiell rapportering (IFRS) nr. 16 

163  Om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (om 

opprinnelsesregler 

 30.4.2022  

      

164 29.4.2022 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Om 

særlig områder utenfor de fire friheter) 

 30.4.2022  

 32021R0268 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/268 av 28. 

oktober 2020 om endring av vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/841 

med hensyn til de referansenivåene for skog som 

medlemsstatene skal anvende for perioden 2021–2025 

14.3.2021 *  

165 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 

 11.6.2022  

 32021R1911 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1911 av 27. oktober 2021 om endring av vedlegg 

II til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 med 

hensyn til status som sykdomsfri for den autonome 

regionen Galicia og den autonome regionen Principado 

de Asturias i Spania når det gjelder infeksjon med 

Mycobacterium tuberculosis-kompleks, om endring av 

vedlegg VIII til den nevnte forordningen med hensyn til 

status som sykdomsfri for den autonome regionen Islas 

Baleares, provinsene Huelva og Sevilla og regionene 

Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros og 

Zafra i provinsen Badajoz i Spania og regionen 

Alentejo og distriktet Santarém i regionen Lisboa e 

Vale do Tejo i Portugal når det gjelder infeksjon med 

7.11.2021 *  
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blåtungevirus, om endring av vedlegg IX til den nevnte 

forordningen med hensyn til status som sykdomsfri for 

Åland i Finland når det gjelder infestasjon med Varroa 

spp. og om endring av vedlegg XIII til den nevnte 

forordningen med hensyn til status som sykdomsfri for 

Danmark og Finland når det gjelder infeksiøs 

hematopoietisk nekrose 

 32021R2168 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2168 av 21. 

september 2021 om endring av delegert forordning 

(EU) 2019/2035 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for 

anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse 

holdte landdyr og rugeegg 

11.12.2021 *  

 32022R0054 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/54 av 21. 

oktober 2021 om endring av delegert forordning (EU) 

2020/692 med hensyn til tilleggskrav ved innførsel til 

Unionen av visse hov- og klovdyr med opprinnelse i 

Unionen som flyttes til et tredjeland eller territorium for 

å delta i arrangementer, utstillinger, oppvisninger og 

forestillinger, og som deretter flyttes tilbake til Unionen 

20.1.2022 *  

166 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 

 11.6.2022  

 32019D0300 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/300 av 19. februar 2019 om fastsettelse av en 

generell plan for krisehåndtering på området 

næringsmiddel- og fôrtrygghet  

13.3.2019 *  

167 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 

 11.6.2022  
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 32021R2051 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2051 av 24. november 2021 om godkjenning av 

eit preparat av Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus 

velezensis NRRL B-50013 og Bacillus velezensis 

NRRL B-50104 som tilsetjingsstoff i fôr til 

slaktekalkunar (innehavar av godkjenninga: Danisco 

Animal Nutrition, som er representert ved Genencor 

International B.V.) 

15.12.2021 *  

 32021R2080 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2080 av 26. november 2021 om godkjenning av 

L-histidinmonohydrokloridmonohydrat framstilt ved 

gjæring med Escherichia coli NITE SD 00268 som 

tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar bortsett frå fisk 

19.12.2021 *  

 32021R2090 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2090 av 25. november 2021 om avslag på 

godkjenning av titandioksid som tilsetjingsstoff i fôr til 

alle dyreartar 

20.12.2021 *  

168 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

371/2021 

 32021R1760 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1760 av 26. 

mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/6 ved å fastsette kriteriene 

for bestemmelse av hvilke antimikrobielle midler som 

skal forbeholdes behandling av visse infeksjoner hos 

mennesker  

28.1.2022  * 

169 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 11.6.2022  
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 32022L0274 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/274 av 13. 

desember 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg 

III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i 

kaldkatodelysrør og lysrør med eksterne elektroder for 

spesielle formål 

16.3.2022 *  

 32022L0275 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/275 av 13. 

desember 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg 

III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i andre 

høytrykksnatriumlamper (damplamper) for generelle 

belysningsformål 

16.3.2022 *  

 32022L0276 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/276 av 13. 

desember 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den tekniske og vitenskapelige utviklingen, av vedlegg 

III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i 

(kompakte) lysrør med én sokkel beregnet på generelle 

belysningsformål 

16.3.2022 *  

 32022L0277 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/277 av 13. 

desember 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den tekniske og vitenskapelige utviklingen, av vedlegg 

III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i 

(kompakte) lysrør med én sokkel med en effekt på < 30 

W og en levetid på minst 20 000 timer beregnet på 

generelle belysningsformål 

16.3.2022 *  
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 32022L0278 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/278 av 13. 

desember 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg 

III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i 

metallhalogenlamper 

16.3.2022 *  

 32022L0279 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/279 av 13. 

desember 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg 

III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i andre 

utladningslamper for spesielle formål 

16.3.2022 *  

 32022L0280 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/280 av 13. 

desember 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg 

III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i andre 

lavtrykksutladningslamper 

16.3.2022 *  

 32022L0281 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/281 av 13. 

desember 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den tekniske og vitenskapelige utviklingen, av vedlegg 

III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i 

(kompakte) lysrør med én sokkel for spesielle formål 

16.3.2022 *  

 32022L0282 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/282 av 13. 

desember 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den tekniske og vitenskapelige utviklingen, av vedlegg 

III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

16.3.2022 *  
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med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i ikke-

lineære trifosforlysrør 

 32022L0283 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/283 av 13. 

desember 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg 

III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i 

høytrykksnatriumlamper (damplamper) med forbedret 

fargegjengivelsesindeks for generelle belysningsformål 

16.3.2022 *  

 32022L0284 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/284 av 16. 

desember 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg 

III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i rette 

lysrør med to sokler for generelle belysningsformål 

16.3.2022 *  

 32022L0287 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/287 av 13. 

desember 2021 om endring, med sikte på tilpasning til 

den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg 

III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for kvikksølv i lysrør for andre 

generelle belysningsformål og spesielle formål 

16.3.2022 *  

170 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 11.6.2022  

 32021R2204 Kommisjonsforordning (EU) 2021/2204 av 13. 

desember 2021 om endring av vedlegg XVII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning 

av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med 

3.1.2022 *  
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hensyn til kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 

reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer) 

171 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 11.6.2022  

 32021D2166 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2166 av 3. desember 2021 om de uløste 

innvendingene med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av biocidproduktet Teknol Aqua 1411-01 i 

samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

27.12.2021 *  

172 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 11.6.2022  

 32022D0146 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/146 av 1. februar 2022 om bestemmelse av om et 

produkt som inneholder alkyl (C12-16) 

dimetylbenzylammoniumklorid, er et biocidprodukt i 

henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

23.2.2022 *  

173 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 11.6.2022  

 32019D0665 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/665 av 17. april 2019 om endring av vedtak 

2005/270/EF om fastsettelse av skjemaet for 

databasesystemet i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og 

emballasjeavfall 

16.5.2019 *  

174 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 11.6.2022  
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 32021D0958 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/958 av 31. mai 2021 om fastsettelse av formatet 

for rapportering av data og opplysninger om 

fiskeredskaper som bringes i omsetning, og uttjente 

fiskeredskaper som samles inn i medlemsstatene, og av 

formatetfor kvalitetskontrollrapporten i samsvar med 

artikkel 13 nr. 1 bokstav d) og artikkel 13 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/904* 

4.6.2021 *  

175 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 11.6.2022  

 32021D1752 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1752 av 1. oktober 2021 om fastsettelse av regler 

for anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 

(EU) 2019/904 med hensyn til beregning, verifisering 

og rapportering av data om separat innsamling av avfall 

i form av engangsdrikkeflasker av plast 

1.11.2022 *  

176 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  11.6.2022  

 32017R0699 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/699 av 18. april 2017 om fastsettelse av en felles 

metode for beregning av vekten av elektrisk og 

elektronisk utstyr (EEE) som bringes i omsetning i hver 

medlemsstat, og en felles metode for beregning av 

vekten av mengden avfall fra elektrisk og elektronisk 

utstyr (WEEE) som genereres i hver medlemsstat 

9.5.2017 *  

177 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 11.6.2022  

 32022R0112 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/112 av 

25. januar 2022 om endring av forordning (EU) 

2017/746 med hensyn til overgangsbestemmelser for 

28.1.2022 *  
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visse typer medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og 

utsettelse av anvendelsen av vilkår for internt utstyr 

178 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)  11.6.2022  

 32020R0740 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/740 av 

25. mai 2020 om merking av dekk med hensyn til 

drivstoffeffektivitet og andre parametrer, om endring av 

forordning (EU) 2017/1369 og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1222/2009 

1.5.2021 *  

179 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri 

bevegelighet for arbeidstakere) og VIII 

(Etableringsrett) 

 11.6.2022  

 32022D0533 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/533 av 1. april 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Colombia med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, forå fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

4.4.2022 *  

 32022D0534 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/534 av 1. april 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Malaysia med sertifikater utstedt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, 

for å fremme retten til fri bevegelighet i Unionen 

5.4.2022 *  

180 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)  11.6.2022  

 32021D0618(01) Den administrative kommisjon for koordinering av 

trygdeordninger Beslutning nr. S11 av 9. desember 

2020 om framgangsmåter for refusjon ved 

19.6.2021 *  
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gjennomføring av artikkel 35 og 41 i forordning (EF) 

nr. 883/2004 

181 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 11.6.2022  

 32022R0185 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/185 av 10. februar 2022 om retting av visse 

språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 

2021/451 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

med hensyn til institusjoners tilsynsrapportering og om 

oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 

680/2014 

3.3.2022   

182 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

76/2022 

 32018R1620 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1620 av 13. 

juli 2018 om endring av delegert forordning (EU) 

2015/61 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav 

til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner 

30.4.2020  * 

 32022R0786 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/786 av 10. 

februar 2022 om endring av delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/61 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

med hensyn til krav til likviditetsreserve for 

kredittinstitusjoner 

8.7.2022  * 
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183 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

80/2020 og 145/2022 

 32021R1751 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1751 av 1. oktober 2021 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til ensartede formater og maler for meldinger 

om konstatering av at det ikke er praktisk mulig å 

innføre en avtalemessig anerkjennelse av 

nedskrivnings- og konverteringsfullmakter 

24.10.2021  * 

 32022R0365 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/365 av 3. mars 2022 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

framgangsmåter, standardskjemaer og -maler for 

framlegging av opplysninger i forbindelse med 

krisehåndteringsplaner for kredittinstitusjoner og 

verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/59/EU 

24.3.2022  * 

184 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

81/2020 

 32021R0337 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/337 av 

16. februar 2021 om endring av forordning (EU) 

2017/1129 med hensyn til EU-

gjenopprettingsprospektet og målrettede justeringer for 

finansielle mellomledd og direktiv 2004/109/EF med 

hensyn til bruk av det felles elektroniske 

18.3.2021  * 
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rapporteringsformatet for årsrapporter for å støtte 

gjenoppbyggingen etter covid-19-krisen 

185 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

82/2020 

 32020R1989 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1989 av 6. 

november 2020 om endring av delegert forordning (EU) 

2019/815 med hensyn til 2020-oppdateringen av 

taksonomien fastsatt i de tekniske 

reguleringsstandardene for det felles elektroniske 

rapporteringsformatet 

1.1.2021  * 

186 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

82/2020 

 32022R0352 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/352 av 29. 

november 2021 om endring av delegert forordning (EU) 

2019/815 med hensyn til 2021-oppdateringen av 

taksonomien fastsatt i de tekniske 

reguleringsstandardene for det felles elektroniske 

rapporteringsformatet 

27.3.2022  * 

187 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

53/2021 

 32021R0955 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/955 av 27. mai 2021 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 

med hensyn til skjemaer, maler, prosedyrer og tekniske 

ordninger for offentliggjøring av og underretning om 

5.7.2021  * 
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markedsføringsregler, gebyrer og avgifter, og om 

angivelse av opplysninger som skal oversendes for 

opprettelse og vedlikehold av den sentrale databasen for 

grensekryssende markedsføring av AIF-er og UCITS-

er, samt skjemaer, maler og prosedyrer for oversending 

av slike opplysninger 

188 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XII 

(Transport) 

  Liechtenstein har art. 103-

forbehold 

 32020L1057 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2020/1057 av 

15. juli 2020 om fastsettelse av særlige regler med 

hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU for 

utsending av førere i veitransportsektoren og om 

endring av direktiv 2006/22/EF med hensyn til 

håndhevingskravene, samt av forordning (EU) nr. 

1024/2012 

1.8.2020  * 

189 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

  Liechtenstein har art. 103-

forbehold 

 32022R0612 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/612 av 

6. april 2022 om gjesting i offentlige 

mobilkommunikasjonsnett i Unionen  

1.7.2022  * 

190 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

  Island, Liechtenstein, Norge 

har art. 103-forbehold 

 32019L1024 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1024 av 

20. juni 2019 om åpne data og viderebruk av 

informasjon fra offentlig sektor 

17.7.2021  * 

191 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XII 

(Transport) 

  Island har art. 103-

forbehold 
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Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

128/2019 

 32019L0883 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/883 av 

17. april 2019 om mottaksanlegg i havner for levering 

av avfall fra skip, om endring av direktiv 2010/65/EU 

og om oppheving av direktiv 2000/59/EF 

17.4.2019  * 

192 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XII 

(Transport) 

 11.6.2022  

 32021D2147 Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/2147 av 3. desember 

2021 om godkjenning av sikkerhetsutstyr for sivil 

luftfart med merkingen «EU-stempel» 

7.12.2021 *  

193 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XII 

(Transport) 

 11.6.2022  

 32022R0002 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2 

av 4. januar 2022 om retting av den franske 

språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) nr. 

1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og 

samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles 

europeiske luftrom 

24.1.2022 *  

194 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XII 

(Transport) 

 11.6.2022  

 32021R1880 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1880 av 26. oktober 2021 om retting av den 

polske språkversjonen av gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 2019/317 om fastsettelse av en ytelses- og 

avgiftsordning i Det felles europeiske luftrom 

16.11.2022 *  

195 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XII 

(Transport) 

 11.6.2022  
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 32021R2070 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2070 av 25. november 2021 om endring av 

forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller 

driftsbegrensninger i Unionen 

27.11.2021 *  

196 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XV 

(Statsstøtte) 

 11.6.2022  

 32021R1237 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1237 av 23. juli 

2021 om endring av forordning (EU) nr. 651/2014 om 

erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det 

indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 og 

108 

1.8.2021 *  

197 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII 

(Opphavsrett) 

  Norge har art. 103-

forbehold 

 32019R0933 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/933 av 

20. mai 2019 om endring av forordning (EF) nr. 

469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet 

for legemidler 

1.7.2019  * 

198 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

398/2021 

 32019R1859 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/1859 av 6. november 2019 om fastsettelse av 

regler for anvendelse av artikkel 10 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2019/1242 med hensyn til 

innsamling av visse data 

10.11.2019  * 

 32022R0096 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/96 av 25. januar 2022 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/1859 om 

29.1.2022  * 
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fastsettelse av regler for anvendelse av artikkel 10 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 

med hensyn til innsamling av visse data 

199 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk) 

 11.6.2022  

 32019R0414 Kommisjonsforordning (EU) 2019/414 av 14. mars 

2019 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 

fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-

SILC) med hensyn til listen for 2020 over 

sekundærmålvariabler for overforgjelding, forbruk og 

formue samt arbeid 

9.5.2017 *  

200 10.6.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 11.6.2022  

 32022R0357 Kommisjonsforordning (EU) 2022/357 av 2. mars 2022 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om 

vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 1 og 8 

23.3.2022 *  

201 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 

 9.7.2022  

 32022R0524 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/524 av 27. 

januar 2022 om retting av delegert forordning (EU) 

2021/577 med hensyn til visse henvisninger til 

legemidler til dyr 

28.1.2022 *  

202 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 

 9.7.2022  
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 32022D0181 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/181 av 9. februar 2022 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 med hensyn 

til visse forflytninger mellom medlemsstater av 

akvatiske dyr som er underlagt nasjonale tiltak, og av 

vedlegg I til nevnte beslutning når det gjelder Irlands 

sykdomsstatus med hensyn til østersherpesvirus 1-μνar 

(OsHV 1-μνar) 

13.2.2022 *  

 32022R0175 Kommisjonsforordning (EU) 2022/175 av 9. februar 

2022 om endring av vedlegg IX til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til 

importvilkår for forflytning av avlsdyr av sau og geit fra 

Storbritannia til Nord-Irland 

11.2.2022 *  

 32022R0214 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/214 av 17. februar 2022 om endring av visse 

vedlegg til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 

med hensyn til godkjenning eller tilbakekalling av 

sykdomsfri status for visse medlemsstater eller for 

soner eller segmenter i disse medlemsstatene med 

hensyn til visse listeførte sykdommer og godkjenning 

av utryddelsesprogrammer for visse listeførte 

sykdommer 

21.2.2022 *  

203 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 

 9.7.2022  

 32022R0270 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/270 av 23. februar 2022 om retting av 

gjennomføringsforordning (EU) 2021/1410 om 

godkjenning av eit preparat av Bacillus licheniformis 

DSM 28710 som tilsetjingsstoff i fôr til verpehøner, 

25.2.2022 *  
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mindre utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon, 

fjørfeartar meinte for avl og prydfuglar (innehavar av 

godkjenninga: Huvepharma NV) 

 32022R0271 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/271 av 23. februar 2022 om retting av 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/1760 om 

godkjenning av eit preparat av Bacillus subtilis DSM 

25841 som tilsetjingsstoff i fôr til alle svineartar, 

medrekna purker bortsett frå diegjevande purker, for å 

oppnå ein gunstig verknad hjå spedgrisar (innehavar av 

godkjenninga: Chr. Hansen A/S) 

25.2.2022 *  

204 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 

 9.7.2022  

 32021R1756 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1756 

av 6. oktober 2021 om endring av forordning (EU) 

2017/625 med hensyn til offentlig kontroll av dyr og 

produkter av animalsk opprinnelse som eksporteres fra 

tredjeland til Unionen for å sikre overholdelse av 

forbudet mot visse bruksområder av antimikrobielle 

midler og forordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til 

direkte levering av kjøtt fra fjørfe og haredyr 

28.10.2021 *  

 32021R2141 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2141 av 3. desember 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 med hensyn 

til hyppigheten av fysisk kontroll av visse sammensatte 

produkter som føres inn i Unionen 

26.12.2021 *  

 32021R2244 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2244 av 7. 

oktober 2021om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625 med særlige regler for 

15.12.2022 *  
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offentlig kontroll med hensyn til 

prøvetakingsprosedyrer for rester av plantevernmidler i 

næringsmidler og fôr 

205 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 9.7.2022  

 32022R0518 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/518 av 13. 

januar 2022 om endring av delegert forordning (EU) 

2018/985 med hensyn til dens overgangsbestemmelser 

for visse jordbruks- eller skogbrukskjøretøyer utstyrt 

med motorer i effektområdene fra minst 56 kW til 

mindre enn 130 kW, for å håndtere virkningene av 

covid-19-krisen 

1.7.2022 *  

206 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 9.7.2022  

 32022R0760 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/760 av 8. 

april 2022 om endring av delegert forordning (EU) 

2021/2306 med hensyn til overgangsbestemmelsene for 

kontrollsertifikater utstedt i Ukraina 

24.2.2022 *  

207 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 9.7.2022  

 32021R2030 Kommisjonsforordning (EU) 2021/2030 av 19. 

november 2021 om endring av vedlegg XVII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning 

av samt begrensinger for kjemikalier (REACH) med 

hensyn til N,N-dimetylformamid 

12.12.2021 *  

208 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri 

bevegelighet for arbeidstakere) og VIII 

(Etableringsrett) 

 9.7.2022  
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 32022R1034 

 

 

Europarlaments- og rådsforordning (EU) 2022/1034 av 

29. juni 2022 om endring av forordning (EU) 2021/953 

om en ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse av 

interoperable covid-19-sertifikater for vaksinasjon, 

testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat) for 

å lette fri bevegelighet under covid-19-pandemien 

 *  

209 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri 

bevegelighet for arbeidstakere) og VIII 

(Etableringsrett) 

 9.7.2022  

 32022D0724 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/724 av 10. mai 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Seychellene med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

11.5.2022 *  

 32022D0725 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/725 av 10. mai 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Den 

sosialistiske republikk Vietnam med sertifikater utstedt 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

11.5.2022 *  

 32022D0726 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/726 av 10. mai 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Indonesia med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

11.5.2022 *  
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(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

210 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)  9.7.2022  

  Ingen rettsakter    

211 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 9.7.2022  

 32022R0732 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/732 av 12. mai 2022 om fastsettelse av tekniske 

opplysninger til bruk ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2022 til 

29. juni 2022 i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og 

utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring 

14.5.2022 *  

212 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 9.7.2022  

 32021D1145 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1145 av 30. juni 2021 om anvendelse av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF med 

hensyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogn 

som vanligvis er hjemmehørende i Montenegro og Det 

forente kongerike 

2.8.2021 * 

 

 

213 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Liechtenstein har 103-

forbehold 

 32021L0338 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/338 av 

16. februar 2021 om endring av direktiv 2014/65/EU 

med hensyn til opplysningskrav, produktstyring og 

posisjonsgrenser og direktiv 2013/36/EU og (EU) 

2019/878 med hensyn til deres anvendelse på 

28.2.2022  * 
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verdipapirforetak, for å bidra til gjenopprettingen etter 

covid-19-krisen 

214 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 9.7.2022  

 32021R0637 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/637 av 15. mars 2021 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder med hensyn til institusjoners 

offentliggjøring av opplysningene nevnt i åttende del 

avdeling II og III i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013 og om oppheving av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1423/2013, delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/1555, Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/200 og delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2017/2295 

28.6.2021 *  

 32021R1018 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1018 av 22. juni 2021 om endring av de tekniske 

gjennomføringsstandardene fastsatt i 

gjennomføringsforordning (EU) 2021/637 med hensyn 

til offentliggjøring av indikatorer på global 

systemviktighet og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 

28.6.2021 *  

215 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 9.7.2022  

 32022R0439 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/439 av 20. 

oktober 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for spesifiseringen av 

den vurderingsmetoden som vedkommende 

myndigheter skal følge når de vurderer 

7.4.2022 *  
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kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks oppfyllelse 

av kravene om å bruke den interne 

kredittvurderingsmetoden 

 32022R0676 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/676 av 3. 

desember 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder som angir vilkårene for 

konsolidering i tilfellene omhandlet i artikkel 18 nr. 3–6 

og artikkel 18 nr. 8 i nevnte forordning 

16.5.2022 *  

216 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 9.7.2022  

 32022R0192 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/192 av 20. 

oktober 2021 om endring av tekniske 

reguleringsstandarder fastsatt i delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2014 med hensyn 

til opplysninger som skal meddeles ved utøvelsen av 

etableringsretten og adgangen til å yte tjenester 

6.3.2022 *  

 32022R0193 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/193 av 17. november 2021 om endring av 

tekniske gjennomføringsstandarder fastsatt i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 926/2014 om 

fastsettelse av standardskjemaer, -maler og -

framgangsmåter med hensyn til opplysninger som skal 

meddeles ved utøvelsen av etableringsretten og 

adgangen til å yte tjenester 

6.3.2022 *  

217 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 9.7.2022  

 32021R1722 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1722 av 18. 

juni 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

18.10.2021 *  
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rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for fastsettelse av rammer for 

samarbeid og utveksling av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter i hjemstaten og i 

vertsstaten i forbindelse med tilsyn med 

betalingsinstitusjoner og foretak for elektroniske penger 

som utfører betalingstjenester over landegrensene 

218 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

151/2022 

 32021R2139 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2139 av 4. 

juni 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2020/852 ved fastsettelse av de 

tekniske screeningkriteriene for å fastslå vilkårene for at 

en økonomisk aktivitet skal anses å bidra vesentlig til 

begrensning av klimaendringer eller tilpasning til 

klimaendringer, og for å fastslå om det er slik at den 

økonomiske aktiviteten ikke er til betydelig skade for 

noen av de andre miljømålene 

1.1.2022  * 

 32021R2178 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2178 av 6. 

juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2020/852 ved å presisere innholdet 

i og presentasjonen av opplysninger som skal gis av 

foretak som er omfattet av artikkel 19a eller 29a i 

direktiv 2013/34/EU med hensyn til miljømessig 

bærekraftige økonomiske aktiviteter, og ved å fastsette 

metoden som skal anvendes for å overholde denne 

opplysningsplikten 

30.12.2021  * 
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219 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

 9.7.2022  

 32022D0254 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/254 av 17. desember 2021 i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 

med hensyn til tilstrekkelig beskyttelsesnivå for 

personopplysninger i Republikken Korea i henhold til 

loven om vern av personopplysninger 

16.3.2022 *  

220 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 9.7.2022  

 32022R0421 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/421 av 14. mars 2022 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 om 

fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av de 

felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet 

4.4.2022 *  

221 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 9.7.2022  

 32022R0463 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/463 av 22. mars 2022 om retting av den tyske 

språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 

2015/1998 om fastsettelse av detaljerte tiltak for 

gjennomføring av de felles grunnleggende standardene 

for luftfartssikkerhet 

12.4.2022 *  

222 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 9.7.2022  

 32021R0116 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/116 av 1. februar 2021 om opprettelse av første 

fellesprosjekt til støtte for gjennomføringen av den 

22.2.2021 *  
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europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

550/2004, om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 og om 

oppheving av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014 

223 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse 

og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik 

behandling av menn og kvinner) 

 9.7.2022  

 32019L1832 Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1832 av 24. oktober 

2019 om endring av vedlegg I, II og III til rådsdirektiv 

89/656/EØF med hensyn til rent tekniske tilpasninger 

20.11.2021 *  

 32019L1833 Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1833 av 24. oktober 

2019 om endring av vedlegg I, III, V og VI til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF med 

hensyn til rent tekniske tilpasninger 

20.11.2021 *  

 32019L1834 Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1834 av 24. oktober 

2019 om endring av vedlegg II og IV til rådsdirektiv 

92/29/EØF med hensyn til rent tekniske tilpasninger 

20.11.2021 *  

224 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk) 

 9.7.2022  

 32019R1700 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 

av 10. oktober 2019 om fastsettelse av en felles ramme 

for europeisk statistikk over personer og husholdninger 

basert på opplysninger på personnivå samlet inn ved 

utvalgsundersøkelser, om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 

og (EF) nr. 1338/2008 og om oppheving av 

1.1.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1177/2003 og rådsforordning (EF) nr. 577/98 

225 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter) 

 1.1.2022  

  Ingen rettsakter    

226 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter) 

 1.1.2022  

 32021R0523 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/523 av 

24. mars 2021 om opprettelse av InvestEU-programmet 

og om endring av forordning (EU) 2015/1017 

1.1.2021 *  

227 8.7.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 9.7.2022  

 32022R1157 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1157 av 4. juli 2022 om fastsettelse av regler for 

anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/90/EU med hensyn til krav til utforming, 

konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for 

skipsutstyr og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) 2021/1158 

15.8.2022 *  

228 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 24.9.2022  

 32021R2095 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2095 av 29. november 2021 om godkjenning av 

L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat 

som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar 

20.12.2021 *  

 32022R0268 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/268 av 23. februar 2022 om endring av 

16.3.2022 *  
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gjennomføringsforordning (EU) 2016/898 med hensyn 

til navnet på innehaveren av godkjenningen av et 

preparat av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og 

dets protease (EC 3.4.21.19) som fôrtilsetningsstoff, og 

av gjennomføringsforordning (EU) 2018/982 med 

hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av 

et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre 

som fôrtilsetningsstoff 

 32022R0272 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/272 av 23. februar 2022 om godkjenning av eit 

preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 

som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyr av svinefamilien 

bortsett frå avvande smågrisar og purker, og i fôr til 

hundar (innehavar av godkjenninga: Prosol S.p.A.) 

16.3.2022 *  

 32022R0273 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/273 av 23. februar 2022 om godkjenning av 

preparat av Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 

507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, 

Pediococcus pentosaceus IMI 507025, 

Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, 

Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 og 

Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 som 

tilsetjingsstoff i ensilasje til alle dyreartar  

16.3.2022 *  

 32022R0320 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/320 av 25. februar 2022 om godkjenning av 

pressa eterisk mandarinolje som tilsetjingsstoff i fôr 

20.3.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

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

til fjørfe, svin, drøvtyggjarar, hestar, kaninar og 

laksefisk 

 32022R0347 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/347 av 1. mars 2022 om godkjenning av eterisk 

petitgrain bigarade-olje som tilsetjingsstoff i fôr til 

visse dyreartar 

22.3.2022 *  

 32022R0385 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/385 av 7. mars 2022 om retting av 

gjennomføringsforordning (EU) 2021/421 om 

godkjenning av tinktur av Artemisia vulgaris L. (tinktur 

av burot) som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar, 

gjennomføringsforordning (EU) 2021/485 om 

godkjenning av eterisk ingefærolje frå Zingiber 

officinale Roscoe som tilsetjingsstoff i fôr til alle 

dyreartar, ingefæroleoresin frå Zingiber officinale 

Roscoe som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, 

verpehøner, slaktekalkunar, smågrisar, slaktesvin, 

purker, mjølkekyr, gjøkalvar (mjølkeerstatningsfôr), 

storfe meinte for slakt, sauer, geiter, hestar, kaninar, 

fisk og kjæledyr og ingefærtinktur frå Zingiber 

officinale Roscoe som tilsetjingsstoff i fôr til hestar og 

hundar og gjennomføringsforordning (EU) 2021/551 

om godkjenning av gurkemeieekstrakt, gurkemeieolje 

og gurkemeieoleoresin frå jordstengelen til Curcuma 

longa L. som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar, og av 

gurkemeietinktur frå jordstengelen til Curcuma longa 

L. som tilsetjingsstoff i fôr til hestar og hundar 

9.3.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
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dato og 
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to 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 
 

 32022R0415 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/415 av 11. mars 2022 om godkjenning av 

eplesyre, sitronsyre framstilt av Aspergillus niger 

DSM 25794 eller CGMCC 4513/CGMCC 5751 eller 

CICC 40347/CGMCC 5343, sorbinsyre og 

kaliumsorbat, eddiksyre, natriumdiacetat og 

kalsiumacetat, propionsyre, natriumpropionat, 

kalsiumpropionat og ammoniumpropionat, 

maursyre, natriumformiat, kalsiumformiat og 

ammoniumformiat, mjølkesyre framstilt av Bacillus 

coagulans (LMG S-26145 eller DSM 23965) eller 

Bacillus smithii (LMG S-27890) eller Bacillus subtilis 

(LMG S-27889) og kalsiumlaktat som tilsetjingsstoff 

i fôr til alle dyreartar 

3.4.2022 *  

229 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 24.9.2022  

 32022R0537 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/537 av 4. april 2022 om godkjenning av eit 

preparat av sitronekstrakt som tilsetjingsstoff i fôr til 

alle dyreartar 

25.4.2022 *  

 32022R0538 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/538 av 4. april 2022 om fornya godkjenning av 

natriumbenzoat som tilsetjingsstoff i fôr til avvande 

smågrisar, om ny godkjenning for avvande 

smågrisar av andre artar i svinefamilien og om 

oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 

25.4.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

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

496/2011 (innehavar av godkjenninga: Taminco 

Finland Oy) 

 32022R0593 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/593 av 1. mars 2022 om godkjenning av eterisk 

olje av litseabær som tilsetjingsstoff i fôr til visse 

dyreartar 

2.5.2022 *  

 32022R0633 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/633 av 13. april 2022 om godkjenning av eit 

preparat av Lactiplantibacillus plantarum DSM 

26571 som tilsetjingsstoff i ensilasje til alle dyreartar 

9.5.2022 *  

 32022R0652 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/652 av 20. april 2022 om godkjenning av 

ekstrakt av bitterappelsin som tilsetjingsstoff i fôr til 

visse dyreartar 

11.5.2022 *  

 32022R0653 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/653 av 20. april 2022 om godkjenning av eit 

preparat av bladekstrakt av Melissa officinalis L. som 

tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar 

11.5.2022 *  

 32022R0654 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/654 av 20. april 2022 om godkjenning av 

butylhydroksyanisol som tilsetjingsstoff i fôr til 

kattar 

11.5.2022 *  

 32022R0702 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/702 av 5. mai 2022 om godkjenning av tinktur 

av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôr til visse 

dyrearter 

26.5.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32022R0703 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/703 av 5. mai 2022 om fornyelse av 

godkjenningen av et preparat av Bacillus velezensis 

DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôr til avvente 

smågriser, om godkjenning for alle fuglearter og -

kategorier, om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/897, (EU) 

2017/2312 og (EU) 2018/1081 og om oppheving av 

forordning (EU) nr. 333/2010, forordning (EU) nr. 

184/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 

2019/893 (innehaver av godkjenningen: Asahi 

Biocycle Co. Ltd., representert i EU ved Pen & Tec 

Consulting S.L.U.) 

26.5.2022 *  

230 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 
 24.9.2022  

 32021L2171 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 

2021/2171 av 7. desember 2021 om endring av 

rådsdirektiv 66/402/EØF med hensyn til vekten av 

såkornpartier og såkornprøver av Avena nuda 

28.12.2021 *  

231 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 24.9.2022  

 32022R0476 Kommisjonsforordning (EU) 2022/476 av 24. mars 

2022 om endring av vedlegg II, III og IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 

med hensyn til øvre grenseverdier for eddiksyre, 

azoksystrobin, benzovindiflupyr, cyantraniliprol, 

14.4.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

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

cyflufenamid, emamectin, flutolanil, svovelkalk, 

maltodekstrin og prokvinazid i eller på visse produkter 

232 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

52/2022 

 32022R0195 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/195 av 11. februar 2022 om endring og retting 

av gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 med 

hensyn til opplysningsdokumentet, 

godkjenningsdokumentet for kjøretøy, 

prøvingsresultatarket og samsvarssertifikatet i 

papirformat 

1.1.2023  * 

233 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

52/2022 

 32022R0799 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/799 av 20. mai 2022 om retting av den greske 

språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 

2020/683 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til 

administrative krav ved godkjenning av og 

markedstilsyn med motorvogner og deres tilhengere 

samt systemer, komponenter og separate tekniske 

enheter til slike motorvogner 

12.6.2022  * 

234 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 24.9.2022  

 32021R1849 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1849 av 21. oktober 2021 om retting av visse 

11.11.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

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

språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 

2020/464 om fastsettelse av visse 

gjennomføringsregler for europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til de 

dokumentene som er nødvendige for anerkjennelse 

med tilbakevirkende kraft av omleggingsperioder, 

produksjon av økologiske produkter og 

opplysninger som skal framlegges av 

medlemsstatene 

 32021R1921 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1921 av 4. november 2021 om retting av den 

kroatiske språkversjonen av gjennomføringsforordning 

(EU) 2020/464 om fastsettelse av visse 

gjennomføringsregler for europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til de 

dokumentene som er nødvendige for anerkjennelse med 

tilbakevirkende kraft av omleggingsperioder, 

produksjon av økologiske produkter og opplysninger 

som skal framlegges av medlemsstatene 

25.11.2021 *  

235 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 24.9.2022  

 32022R1450 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1450 av 27. 

juni 2022 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til bruk av 

ikke-økologisk proteinfôr i økologisk husdyrproduksjon 

som følge av Russlands invasjon av Ukraina 

24.2.2022 *  

236 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 24.9.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 
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Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

 32022R0502 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/502 av 29. mars 2022 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1321/2013 med 

hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av 

røykaromaråvaren «Scansmoke PB 1110» 

19.4.2022 *  

 32022R0617 Kommisjonsforordning (EU) 2022/617 av 12. april 

2022 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med 

hensyn til øvre grenseverdier for kvikksølv i fisk og salt 

3.5.2022 *  

237 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 24.9.2022  

 32021R2191 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2191 av 10. desember 2021 om tillatelse til å 

bringe friske planter av Wolffia arrhiza og/eller Wolffia 

globosa i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel 

fra et tredjeland i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470 

2.1.2022 *  

 32022R0047 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/47 av 13. januar 2022 om tillatelse til å bringe 

tørket kaffebærfruktkjøtt av Coffea arabica L. og/eller 

Coffea canephora Pierre ex A. Froehner og uttrekk av 

dette i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra 

et tredjeland i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470 

3.2.2022 *  

238 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 24.9.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32022R0168 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/168 av 8. februar 2022 om tillatelse til å bringe 

pasteurisert Akkermansia muciniphila i omsetning 

som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

1.3.2022 *  

 32022R0169 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/169 av 8. februar 2022 om tillatelse til å bringe 

gul melorm (larver av Tenebrio molitor) i fryst form, 

tørket form og pulverform i omsetning som et nytt 

næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470 

1.3.2022 *  

 32022R0187 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/187 av 10. februar 2022 om tillatelse til å 

bringe cetylerte fettsyrer i omsetning som et 

nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

3.3.2022 *  

 32022R0188 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/188 av 10. februar 2022 om tillatelse til å 

bringe Acheta domesticus i fryst form, tørket form og 

pulverform i omsetning som et nytt næringsmiddel i 

3.3.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
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henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

 32022R0196 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/196 av 11. februar 2022 om tillatelse til å utvide 

bruksområdet og endre spesifikasjonene for UV-

behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) som 

et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

6.3.2022 *  

 32022R0202 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/202 av 14. februar 2022 om retting av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om 

opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler 

7.3.2022 *  

239 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 24.9.2022  

 32022R0510 Kommisjonsforordning (EU) 2022/510 av 29. mars 

2022 om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 

med hensyn til justering etter inflasjonstakten av 

gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå med 

virkning fra 1. april 2022 

1.4.2022 *  

240 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 24.9.2022  

 32022R0209 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/209 av 16. februar 2022 om fastsettelse av 

formatet på dataene som skal samles inn og rapporteres 

28.1.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
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Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

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 
 

for å fastslå salgsvolumet for og bruken av 

antimikrobielle legemidler til dyr i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 

241 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 24.9.2022  

 32020R0198 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/198 av 13. februar 2020 om fastsettelse av regler 

for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 251/2014 med hensyn til opprettelse av 

registeret over geografiske betegnelser som er beskyttet 

i sektoren for aromatiserte vinprodukter, og oppføring 

av eksisterende geografiske betegnelser i nevnte register 

17.2.2020 *  

 32021R0717 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/717 av 26. april 2021 om registrering av en 

geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i 

henhold til artikkel 30 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 («Nagykunsági 

szilvapálinka») 

23.5.2021 *  

 32021R0723 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/723 av 

26. februar 2021 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2019/787 med hensyn til 

opprettelse av et offentlig register over organer 

utpekt av hver medlemsstat til å føre tilsyn med 

lagringsprosessene for alkoholsterke drikker 

25.5.2021 *  

 32021R0724 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/724 av 3. mars 2021 om fastsettelse av 

gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- 

25.5.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

og rådsforordning (EU) 2019/787 med hensyn til 

informasjonen som medlemsstatene skal gi til 

Kommisjonen om de organene som er utpekt til å 

overvåke modningsprosessen til alkoholsterke 

drikker og de vedkommende myndighetene som er 

ansvarlige for å sikre at bestemmelsene i 

forordningen overholdes 

 32021R1235 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1235 av 

12. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 med regler for 

søknader om registrering av geografiske 

betegnelser på alkoholsterke drikker, endring av 

produktspesifikasjoner, annullering av 

registreringen og registeret 

1.8.2021 *  

 32021R1236 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1236 av 12. mai 2021 om fastsettelse av regler 

for anvendelsen av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 når det gjelder 

søknader om registrering av geografiske 

betegnelser på alkoholsterke drikker, 

innsigelsesprosedyren, endring av 

produktspesifikasjoner, annullering av 

registreringen, bruk av symboler og kontroll 

1.8.2021 *  

 32021R1265 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1265 av 26. juli 2021 om registrering av en 

geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i 

henhold til artikkel 30 nr. 2 i europaparlaments- og 

22.8.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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) 2019/787 («Bayerischer 

Bärwurz») 

 32021R1291 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1291 av 28. juli 2021 om registrering av en 

geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i 

henhold til artikkel 30 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 («Demerara Rum») 

24.8.2021 *  

 32021R1334 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1334 av 27. 

mai 2021 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 med hensyn til 

hentydninger til lovbestemte betegnelser på 

alkoholsterke drikker eller geografiske betegnelser på 

alkoholsterke drikker i beskrivelsen, presentasjonen og 

merkingen av andre alkoholsterke drikker 

25.5.2021 *  

 32021R1335 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1335 av 27. 

mai 2021 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 med hensyn til merking 

av alkoholsterke drikker framstilt ved å kombinere en 

alkoholsterk drikk med ett eller flere næringsmidler 

25.5.2021 *  

 32021R1343 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1343 av 10. august 2021 om godkjenning av 

endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk 

drikk hvis navn er registrert som geografisk 

betegnelse («Újfehértói meggypálinka») 

5.9.2021 *  

 32021R1419 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1419 av 24. august 2021 om registrering av en 

geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i 

henhold til artikkel 30 nr. 2 i europaparlaments- og 

20.9.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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) 2019/787 («Nagykunsági 

birspálinka») 

 32021R1465 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1465 av 6. 

juli 2021 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 med hensyn til 

definisjonen av hentydninger til lovbestemte 

betegnelser for alkoholsterke drikker eller geografiske 

betegnelser for alkoholsterke drikker og bruken av dem 

i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av andre 

alkoholsterke drikker enn dem det vises til 

25.5.2021 *  

 32021R1687 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1687 av 14. september 2021 om registrering av en 

geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i 

henhold til artikkel 30 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 («Madarasi birspálinka») 

11.10.2021 *  

 32021R2262 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2262 av 13. desember 2021 om registrering av en 

geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i 

henhold til artikkel 30 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/787 («Bayerischer 

Blutwurz») 

9.1.2022 *  

242 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 
 24.9.2022  

 32021R2078 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2078 av 26. november 2021 om fastsettelse av 

regler for gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/745 med hensyn til Den 

19.12.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

europeiske databasen for medisinsk utstyr 

(Eudamed) 

243 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  24.9.2022  

 32018L0849 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/849 

av 30. mai 2018 om endring av direktiv 2000/53/EF 

om kasserte kjøretøyer, 2006/66/EF om batterier 

og akkumulatorer og brukte batterier og 

akkumulatorer og 2012/19/EU om avfall fra 

elektrisk og elektronisk utstyr 

5.7.2020 *  

244 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII 

(Etableringsrett) 
 24.9.2022  

 32022D1096 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1096 av 30. juni 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Korea med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri 

bevegelighet i Unionen 

01.07.2022 *  

 32022D1097 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1097 av 30. juni 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Madagaskar med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri 

bevegelighet i Unionen 

01.07.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32022D1098 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1098 av 30. juni 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Kosovo med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri 

bevegelighet i Unionen 

01.07.2022 *  

 32022D1099 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1099 av 30. juni 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Kongeriket Bahrain med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri 

bevegelighet i Unionen 

01.07.2022 *  

 32022D1100 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1100 av 30. juni 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Ecuador med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri 

bevegelighet i Unionen 

01.07.2022 *  

245 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII 

(Etableringsrett) 
 24.9.2022  

 32022D1338 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1338 av 29. juli 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

01.08.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

Republikken Filippinene med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri 

bevegelighet i Unionen 

 32022D1339 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1339 av 29. juli 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Sultanatet Oman med sertifikater utstedt i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

01.08.2022 *  

 32022D1340 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1340 av 29. juli 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Republikken Peru med sertifikater utstedt i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

01.08.2022 *  

246 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 
 24.9.2022  

 32022R1384 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1384 av 8. august 2022 om fastsettelse av tekniske 

opplysninger til bruk ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2022 til 

29. september 2022 i samsvar med europaparlaments- 

30.6.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og 

utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring 

247 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 
 24.9.2022  

 32022R0631 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/631 av 13. april 2022 om endring av de 

tekniske gjennomføringsstandardene fastsatt i 

gjennomføringsforordning (EU) 2021/637 med 

hensyn til offentliggjøring av eksponeringer mot 

renterisiko for posisjoner som ikke inngår i 

handelsporteføljen 

9.5.2022 *  

248 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

145/2022 

 32021R0622 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/622 av 15. april 2021 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til ensartede rapporteringsmaler, veiledning og 

metoder for rapportering av minstekravet til ansvarlig 

kapital og konvertibel gjeld 

6.5.2021  * 

 32021R1118 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1118 av 26. 

mars 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som spesifiserer metoden som 

krisehåndteringsmyndighetene skal anvende for å 

estimerekravet omhandlet i artikkel 104a i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU og det 

28.7.2021  * 

 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

kombinerte bufferkravet for foretak som er gjenstand 

for krisehåndtering, på konsolidert grunnlag for 

konserner som er gjenstand for krisehåndtering, dersom 

konsernet som er gjenstand for krisehåndtering, ikke er 

omfattet av disse kravene i nevnte direktiv 

 32021R1340 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1340 av 

22. april 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for fastsettelse av innholdet i 

avtalevilkårene om anerkjennelse av fullmakt til 

utsettelse under krisehåndtering 

5.9.2021  * 

249 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 
  Island har art. 103-

forbehold 

Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

151/2022 

 32021L1269 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1269 av 21. 

april 2021 om endring av delegert direktiv (EU) 

2017/593 med hensyn til integreringen av 

bærekraftsfaktorer i produktstyringspliktene 

22.8.2021  * 

 32021R1253 32021R1253 Delegert kommisjonsforordning (EU) 

2021/1253 av 21. april 2021 om endring av delegert 

forordning (EU) 2017/565 med hensyn til 

integrering av bærekraftsfaktorer, -risikoer og -

preferanser i visse organisatoriske krav til og vilkår 

for drift av verdipapirforetak 

2.8.2021  * 

250 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 
 24.9.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32022R0629 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/629 av 

12. januar 2022 om endring av de tekniske 

reguleringsstandardene fastsatt i delegert 

forordning (EU) 2017/583 med hensyn til justering 

av likviditetstersklene og handelsprosentilene som 

brukes til å bestemmestørrelsen som er spesifikk 

for instrumentet, og som får anvendelse på visse 

instrumenter som ikke er egenkapitalinstrumenter 

9.5.2022 *  

251 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 
 24.9.2022  

 32022D0551 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/551 av 4. april 2022 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/85 om 

likeverdighet mellom kravene i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og 

rammereglene i De forente stater for sentrale 

motparter som har tillatelse fra og er underlagt 

tilsyn av USAs Securities and Exchange 

Commission 

7.4.2022 *  

252 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

50/2021 

 32021R0732 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/732 av 26. 

januar 2021 om endring av delegert forordning (EU) nr. 

667/2014 med hensyn til innholdet i saksmappen som 

granskeren skal framlegge for Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, retten til åbli 

7.5.2021  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

hørt når det gjelder midlertidige beslutninger, og 

deponering av overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter 

253 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

 24.9.2022  

 32022D0173 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/173 av 7. februar 2022 om harmonisering av 

frekvensbåndene 900 MHz og 1 800 MHz for 

bakkebaserte systemer som kan tilby elektroniske 

kommunikasjonstjenester i Unionen, og om 

oppheving av vedtak 2009/766/EF 

1.3.2022 *  

254 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

 24.9.2022  

 32022D0180 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/180 av 8. februar 2022 om endring av vedtak 

2006/771/EF for å oppdatere harmoniserte tekniske 

vilkår for bruk av radiospektrum til 

kortdistanseutstyr 

2.3.2022 *  

255 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

 24.9.2022  

 32021D1730 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1730 av 28. september 2021 om harmonisert 

bruk av frekvensbåndparet 874,4–880,0 MHz 

og 919,4–925,0 MHz og det uparede frekvensbåndet 

20.10.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

1 900–1 910 MHz til mobilradiokommunikasjon for 

jernbane 

256 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

 24.9.2022  

 32022D0172 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/172 av 7. februar 2022 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1538 om 

harmonisering av radiospektrum for bruk av 

kortdistanseutstyr i frekvensbåndene 874–876 og 

915–921 MHz 

1.3.2022 *  

257 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

   

  TRUKKET    

258 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 24.9.2022  

 32022R0312 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2022/312 av 24. februar 2022 om endring av 

forordning (EU) 2020/1429 med hensyn til 

varigheten av referanseperioden for bruk av 

midlertidige tiltak for innkreving av avgifter for bruk 

av jernbaneinfrastruktur 

28.2.2022 *  

259 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 24.9.2022  

 32021R2238 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2238 av 15. desember 2021 om endring av 

5.1.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/773 for å fase ut 

særtilfeller for sluttsignal 

 32022R0721 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/721 av 10. mai 2022 om retting av den 

tsjekkiske språkversjonen av vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 om de 

tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med 

hensyn til tilgjengelighet til Unionens 

jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- 

eller bevegelsesevne 

31.5.2022 *  

260 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 24.9.2022  

 32021R1903 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1903 av 29. oktober 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/764 om 

gebyrer og avgifter som skal betales til Den 

europeiske unions jernbanebyrå, og tilhørende 

betalingsvilkår 

23.11.2021 *  

261 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 24.9.2022  

 32022R1180 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1180 av 11. 

januar 2022 om retting av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for 

passasjerskip 

31.7.2022 *  

262 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 24.9.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32022R0790 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/790 av 19. mai 2022 om retting av visse 

språkversjoner av forordning (EU) nr. 965/2012 om 

fastsettelse av tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 

9.6.2022 *  

263 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 24.9.2022  

 32022R0594 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/594 av 8. april 2022 om endring av forordning 

(EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud 

eller driftsbegrensninger i Unionen 

13.4.2022 *  

264 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  24.9.2022  

 32022D1229 Kommisjonsavgjerd (EU) 2022/1229 av 11. juli 2022 

om endring av avgjerd 2014/312/EU, 2014/391/EU, 

2014/763/EU, (EU) 2016/1332 og (EU) 2017/176 

med omsyn til gyldigheitstida for EU-

miljømerkekriteria og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll 

7.8.2022 *  

 32022D1244 Kommisjonsavgjerd (EU) 2022/1244 av 13. juli 2022 

om fastsetjing av EU-miljømerkekriteria for 

dyrkingsmedium og jordbetringsmiddel 

20.7.2022 *  

265 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  24.9.2022  

 32022D0309 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/309 av 24. februar 2022 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 for å ta 

17.3.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

hensyn til visse CO2-reduksjoner fra miljøinnovasjoner 

ved beregningen av gjennomsnittlige spesifikke CO2-

utslipp for Daimler AG og Daimler AG-

sammenslutningen 

 32022D0324 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/324 av 24. februar 2022 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/973 for å ta 

hensyn til visse CO2-reduksjoner fra miljøinnovasjoner 

ved beregningen av CO2-utslipp for Daimler AG og 

Daimler AG-sammenslutningen 

20.3.2022 *  

 32022D0344 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/344 av 24. februar 2022 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1035 for å ta 

hensyn til visse CO2-reduksjoner fra 

miljøinnovasjoner ved beregningen av 

gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp for Daimler 

AG og Daimler AG-sammenslutningen 

21.3.2022 *  

266 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  24.9.2022  

 32022D0252 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/252 av 21. februar 2022 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1167 med 

sikte på å spesifisere de prøvingskravene som skal 

anvendes på en 48 V effektiv motorgenerator som er 

integrert i girkassehuset og kombinert med en 48 

V/12 V DC/DC-omformer 

14.3.2022 *  

267 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  24.9.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32021R0392 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/392 av 4. mars 2021 om overvåking og 

rapportering av data om CO2-utslipp fra personbiler 

og lette nyttekjøretøyer i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/631 og om oppheving av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1014/2010, 

(EU) nr. 293/2012, (EU) 2017/1152 og (EU) 

2017/1153 

25.3.2021 *  

268 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  24.9.2022  

 32022D0716 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/716 av 6. mai 2022 om godkjenning av en 

intelligent dieselforvarmer til bruk i personbiler og 

lette nyttekjøretøyer med konvensjonell 

forbrenningsmotor eller med bestemte typer 

hybridmotorer som en innovativ teknologi i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/631 

30.5.2022 *  

269 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  24.9.2022  

 32021D1967 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1967 av 11. november 2021 om opprettelse av et 

obligatorisk datalager og en obligatorisk ordning for 

digital informasjonsutveksling i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF 

1.1.2022 *  

270 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

  Island, Liechtenstein og 

Norge har art. 103-

forbehold 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32019L1151 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1151 av 

20. juni 2019 om endring av direktiv (EU) 2017/1132 

med hensyn til bruk av digitale verktøy og prosesser 

innen selskapsrett 

1.8.2021  * 

271 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (om 

særlige områder utenfor de fire friheter) 

 24.9.2022  

 32021R2316 Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 

2021/2316 av 22. desember 2021 om det europeiske 

ungdomsåret (2022) 

1.1.2022 *  

272 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens protokoll 37 (om 

opphevelse av hindringer for handel med vin) 

 24.9.2022  

 32018R0273 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/273 av 

11. desember 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

1308/2013 med hensyn til tillatelsesordningen for 

planting av vinstokker, vingårdsregisteret, 

følgedokumenter og sertifisering, inngangs- og 

utgangsregisteret, obligatoriske opplysninger, 

meldinger og offentliggjøring av meldt informasjon, 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1306/2013 med hensyn til relevante 

kontroller og sanksjoner, endring av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 

606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og oppheving av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2009 og 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/560 

3.3.2018 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32018R0274 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/274 av 11. desember 2017 om fastsettelse av 

regler for anvendelse av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til 

tillatelsesordningen for planting av vinstokker, 

sertifisering, inngangs- og utgangsregisteret, 

obligatoriske opplysninger og meldinger og 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

1306/2013 med hensyn til relevante kontroller, og 

om oppheving av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/561 

3.3.2018 *  

273 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens protokoll 37 (om 

opphevelse av hindringer for handel med vin) 

 24.9.2022  

 32017R2393 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/2393 av 13. desember 2017 om endring av 

forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til 

utvikling av landdistriktene fra Det europeiske fond 

for utvikling av landdistriktene (EAFRD), (EU) nr. 

1306/2013 om finansiering, forvaltning og 

overvåking av den felles landbrukspolitikk, (EU) nr. 

1307/2013 om fastsettelse av regler for direkte 

betalinger til gårdbrukere i henhold til 

støtteordninger innenfor rammen av den felles 

landbrukspolitikk, (EU) nr. 1308/2013 om 

opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og (EU) nr. 652/2014 om 

1.1.2018 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

bestemmelser om forvaltningen av utgifter i 

forbindelse med næringsmiddelkjeden og dyrs 

helse og velferd og i forbindelse med plantehelse og 

planteformeringsmateriale 

 32019R0033 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/33 av 

17. oktober 2018 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 med hensyn 

til søknader om beskyttelse av 

opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser 

og tradisjonelle betegnelser i vinsektoren, 

innsigelsesprosedyren, bruksbegrensninger, 

endringer av produktspesifikasjoner, annullering av 

beskyttelse samt merking og presentasjon 

14.1.2019 *  

 32019R0034 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/34 av 17. oktober 2018 om regler for 

anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1308/2013 med hensyn til søknader om 

beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske 

betegnelser og tradisjonelle betegnelser i 

vinsektoren, innsigelsesprosedyren, endringer av 

produktspesifikasjoner, registeret over beskyttede 

betegnelser, annullering av beskyttelse og bruk av 

symboler, og av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1306/2013 med hensyn til 

en passende kontrollordning 

14.1.2019 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32019R0934 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934 av 

12. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til 

vindyrkingsområder der alkoholstyrken kan økes, 

tillatte ønologiske framstillingsmåter og 

restriksjoner som gjelder for produksjon og 

konservering av vinprodukter, minsteinnholdet av 

alkohol for biprodukter og disponering av disse 

samt offentliggjøring av OIV-dokumenter 

7.12.2019 *  

 32019R0935 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/935 av 16. april 2019 om fastsettelse av regler 

for anvendelse av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til 

analysemetoder for å bestemme vinprodukters 

fysiske, kjemiske og organoleptiske egenskaper og 

meldinger om medlemsstatenes beslutninger med 

hensyn til økning av naturlig alkoholstyrke 

7.12.2019 *  

 32020R0565 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/565 av 

13. februar 2020 om retting av delegert forordning 

(EU) 2019/934 med hensyn til overgangsordninger 

for markedsføring av lagre av vinprodukter 

27.6.2019 *  

274 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens protokoll 37 (om 

opphevelse av hindringer for handel med vin) 

 24.9.2022  

 32020R1062 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1062 av 13. juli 2020 om beskyttelse i henhold 

til artikkel 99 i europaparlaments- og rådsforordning 

09.08.2020 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

(EU) nr. 1308/2013 av betegnelsen 

«Csopak»/«Csopaki» (BOB) 

 32020R1063 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1063 av 13. juli 2020 om beskyttelse i henhold 

til artikkel 99 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1308/2013 av betegnelsen «Achterhoek – 

Winterswijk» (BOB) 

09.08.2020 *  

 32020R1064 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1064 av 13. juli 2020 om beskyttelse i henhold 

til artikkel 99 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1308/2013 av betegnelsen «delle Venezie» 

/ «Beneških okolišev» (BOB) 

09.08.2020 *  

 32020R1120 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1120 av 23. juli 2020 om beskyttelse i henhold 

til artikkel 99 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1308/2013 av betegnelsen «Adamclisi» 

(BOB) 

19.08.2020 *  

 32020R1679 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1679 av 6. november 2020 om beskyttelse i 

henhold til artikkel 99 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av betegnelsen 

«Soltvadkerti» (BOB) 

03.12.2020 *  

 32020R1680 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1680 av 6. november 2020 om beskyttelse i 

henhold til artikkel 99 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av betegnelsen 

03.12.2020 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

«Friuli» / «Friuli Venezia Giulia» / «Furlanija» / 

«Furlanija Julijska krajina» (BOB) 

 32020R1751 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1751 av 17. 

november 2020 om beskyttelse i henhold til artikkel 

99 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

1308/2013 av betegnelsen «Würzburger Stein-Berg» 

(BOB) 

14.12.2020 *  

 32021R0152 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/152 av 3. februar 2021 om beskyttelse i 

henhold til artikkel 99 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av betegnelsen 

«Ponikve» (BOB) 

02.03.2021 *  

 32021R1263 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1263 av 26. juli 2021 om beskyttelse i henhold 

til artikkel 99 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1308/2013 av betegnelsen «Muškat 

momjanski / Moscato di Momiano» (BOB) 

22.08.2021 *  

 32021R1375 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1375 av 

11. juni 2021 om endring av delegert forordning 

(EU) 2019/33 med hensyn til endring av 

tradisjonelle betegnelser i vinsektoren 

14.01.2019 *  

 32021R1914 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1914 av 28. oktober 2021 om beskyttelse i 

henhold til artikkel 99 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av betegnelsen 

«Île-de-France» (BGB) 

24.11.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32021R1915 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1915 av 28. oktober 2021 om beskyttelse i 

henhold til artikkel 99 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av betegnelsen 

«Urueña» (BOB) 

24.11.2021 *  

275 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens protokoll 37 (om 

opphevelse av hindringer for handel med vin) 

 24.9.2022  

 32022R0016 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/16 av 22. 

oktober 2021 om retting av visse språkversjoner av 

delegert forordning (EU) 2019/934 av 12. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1308/2013 med hensyn til vindyrkingsområder 

der alkoholstyrken kan økes, tillatte ønologiske 

framstillingsmåter og restriksjoner som gjelder for 

produksjon og konservering av vinprodukter, 

minsteinnholdet av alkohol for biprodukter og 

disponering av disse samt offentliggjøring av OIV-

dokumenter 

30.1.2022 *  

276 23.9.2022 Om endring av EØS-avtalens protokoll 37 (om 

opphevelse av hindringer for handel med vin) 

 24.9.2022  

 32018R1146 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1146 av 7. juni 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/892 om 

fastsettelse av regler for anvendelse av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

1308/2013 med hensyn til sektorene for frukt og 

grønnsaker, bearbeidet frukt og bearbeidede grønnsaker 

og forordning (EF) nr. 606/2009 om fastsettelse av 

visse nærmere regler for gjennomføring av 

1.1.2018 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 (EF) nr. 479/2008 med hensyn til 

kategorier av vinprodukter, ønologiske 

framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner 

277 28.10.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.10.2022  

 32022R1177 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1177 av 7. juli 2022 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 ved at det i 

malene for opplysningsdokumentet og 

samsvarssertifikatet i papirformat innføres og 

oppdateres poster som gjelder visse sikkerhetssystemer, 

og ved å tilpasse nummereringssystemet for 

godkjenningsdokumentene for en type kjøretøy, system, 

komponent eller separat teknisk enhet 

28.7.2022 *  

278 28.10.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.10.2022  

 32022R0839 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/839 av 

30. mai 2022 om fastsettelse av overgangsregler for 

emballering og merking av legemidler til dyr som er 

godkjent eller registrert i samsvar med direktiv 

2001/82/EF eller forordning (EF) nr. 726/2004 

28.1.2022 *  

279 28.10.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.10.2022  

 32022D0986 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/986 av 23. juni 2022 om ikke å godkjenne N-(3-

aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin som 

eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 8 

14.7.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32022D1005 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1005 av 23. juni 2022 om de uløste innvendingene 

med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

biocidproduktfamilien Alphachloralose Grain, forelagt 

av Frankrike og Sverige i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

17.7.2022 *  

 32022D1006 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1006 av 24. juni 2022 om de uløste innvendingene 

med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

biocidproduktfamilien Alphachloralose Pasta, forelagt 

av Frankrike og Sverige i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

17.7.2022 *  

280 28.10.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg  

VIII (Etableringsrett) 

 29.10.2022  

 32022D1516 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1516 av 8. september 2022 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1073 om 

fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for 

gjennomføringen av tillitsrammen for EUs digitale 

covid-sertifikat fastsatt ved europarlaments- og 

rådsforordning (EU) 2021/953 

15.9.2022 *  

281 28.10.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 29.10.2022  

 32022R0954 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/954 av 12. 

mai 2022 om endring av tekniske reguleringsstandarder 

fastsatt i delegert forordning (EU) nr. 183/2014 med 

hensyn til spesifisering av beregningen av spesifikke og 

generelle kredittrisikojusteringer 

11.7.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

282 28.10.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

213/2022 

 32022R1302 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1302 av 20. 

april 2022 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for anvendelse av 

posisjonsgrenser på varederivater og framgangsmåter 

for å søke om unntak fra posisjonsgrenser 

15.8.2022  * 

283 28.10.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 29.10.2022  

 32021R1833 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1833 av 14. 

juli 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/65/EU ved å spesifisere kriteriene for 

å fastsette når en virksomhet skal anses for å være en 

virksomhet tilknyttet hovedvirksomheten på 

konsernnivå 

9.11.2021 *  

284 28.10.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 29.10.2022  

 32022R1036 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1036 av 29. 

juni 2022 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2020/1429 med hensyn til 

forlengelse av referanseperioden 

1.7.2022 *  

285 28.10.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 29.10.2022  

 32021R0782 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/782 av 

29. april 2021 om jernbanepassasjerers rettigheter og 

forpliktelser 

7.6.2023 *  

286 28.10.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  29.10.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32022R0388 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/388 av 8. mars 2022 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 om 

overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF 

29.3.2022 *  

287 28.10.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  29.10.2022  

 32022R0455 Kommisjonsforordning (EU) 2022/455 av 14. mars 

2022 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 for å 

oppdatere listen over luftfartøyoperatører som fra og 

med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet 

nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, medangivelse 

av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør 

25.3.2022 *  

288 28.10.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Liechtenstein har 103-

forbehold. 

Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

49/2022 

 32019L1161 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1161 av 

20. juni 2019 om endring av direktiv 2009/33/EF om 

fremming av rene og energieffektive veigående 

motorvogner 

2.8.2021  * 

289 16.11.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 16.11.2022  

 32022R2038 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2038 

av 19. oktober 2022 om endring av rådsforordning 

(EØF) nr. 95/93 med hensyn til midlertidige lettelser i 

reglene for utnyttelse av tidsluker ved Unionens 

20.10.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

lufthavner som følge av en epidemiologisk situasjon 

eller militær aggresjon 

290 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 

 10.12.2022  

 32022R0565 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/565 av 7. april 2022 om godkjenning av eit 

preparat av 3-nitrooksypropanol som tilsetjingsstoff i 

fôr til mjølkekyr og avlskyr (innehavar av 

godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd, som er 

representert i Unionen ved DSM Nutritional Products 

Sp. z o.o.) 

28.4.2022 *  

291 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold) 

 10.12.2022  

 32022R1247 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1247 av 19. juli 2022 om godkjenning av 

alluraraudt AC som tilsetjingsstoff i fôr til små pattedyr 

som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon, og 

prydfuglar 

9.8.2022. *  

 32022R1249 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1249 av 19. juli 2022 om godkjenning av vitamin 

B12 i form av cyanokobalamin framstilt av Ensifer 

adhaerens CNCM I-5541 som tilsetjingsstoff i fôr til 

alle dyreartar 

9.8.2022. *  

 32022R1250 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1250 av 19. juli 2022 om godkjenning av 

etylakrylat, pentylisovalerat, butyl-2-metylbutyrat, 2-

metylundekanal, (2E)-metylkrotonsyre, etyl-(E,Z)-deka-

2,4-dienoat, butan-2-on, sykloheksylacetat, 3,4-

dimetylsyklopentan-1,2-dion, 5-etyl-3-hydroksy-4-

9.8.2022. *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

metylfuran-2(5H)-on, fenetylbutyrat, heksylfenylacetat, 

4-metylacetofenon, 4-metoksyacetofenon, 3-metylfenol, 

3,4-dimetylfenol, 1-metoksy-4-metylbenzen, 

trimetyloksazol og 4,5-dihydrotiofen-3(2H)-on som 

tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar 

 32022R1266 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1266 av 20. juli 2022 om godkjenning av 

mononatriumglutamat framstilt ved gjæring med 

Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 som 

tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar 

10.8.2022 *  

 32022R1374 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1374 av 5. august 2022 om godkjenning av 

kaliumdiformiat som tilsetjingsstoff i fôr til avvande 

smågrisar, slaktesvin og purker, og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 333/2012 

28.8.2022 *  

 32022R1375 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1375 av 5. august 2022 om avslag på godkjenning 

av etoksykin som fôrtilsetjingsstoff i funksjonsgruppa 

antioksidantar, og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 

28.8.2022 *  

 32022R1382 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1382 av 8. august 2022 om godkjenning av eit 

preparat av Propionibacterium freudenreichii DSM 

33189 og Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 som 

tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar 

29.8.2022 *  

 32022R1383 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1383 av 8. august 2022 om godkjenning av 

olibanumekstrakt frå Boswellia serrata Roxb.ex Colebr. 

som tilsetjingsstoff i fôr til hestar og hundar 

29.8.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32022R1490 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1490 av 1. mars 2022 om godkjenning av pressa 

eterisk sitronolje, restfraksjon frå destillasjon av pressa 

sitronolje, destillert eterisk sitronolje (flyktig fraksjon) 

og destillert eterisk limeolje som tilsetjingsstoff i fôr til 

visse dyreartar 

29.9.2022 *  

292 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold 

 10.12.2022  

 32022R0078 Kommisjonsforordning (EU) 2022/78 av 19. januar 

2022 om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 

med hensyn til øvre grenseverdier for rester av dazomet, 

heksytiazoks, metam og metylisotiocyanat i eller på 

visse produkter 

9.8.2022 *  

293 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32022R0566 Kommisjonsforordning (EU) 2022/566 av 7. april 2022 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 

grenseverdier for rester av flutianil i eller på visse 

produkter 

28.4.2022 *  

294 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32022R0474 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/474 av 17. 

januar 2022 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 

med hensyn til særlige krav til produksjon og bruk av 

ikke-økologiske og økologiske kimplanter, kimplanter 

fra omlegging samt annet planteformeringsmateriale 

1.1.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

295 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32022R2238 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2238 av 22. 

august 2022 om endring av delegert forordning (EU) 

2021/2306 med hensyn til overgangsbestemmelser for 

kontrollsertifikater og utdrag av disse og med hensyn til 

overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater utstedt i 

Ukraina 

1.7.2022 *  

296 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 

32021R1917 

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1917 av 3. 

november 2021 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1334/2008 med hensyn til oppføring av 2-(4-

metylfenoksy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(tiofen-2-

ylmetyl)acetamid på EU-listen over aromastoffer 

24.11.2021 *  

 

32022D0120 

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2022/120 

av 26. januar 2022 om endring av vedtak 2002/840/EF 

om vedtaking av lista over anlegg i tredjestatar som er 

godkjende for stråling av næringsmiddel 

17.2.2022 *  

297 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32022R0685 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/685 av 28. april 2022 om endring av forordning 

(EF) nr. 333/2007 med hensyn til prøvetakingskravene 

for fisk og landdyr 

19.5.2022 *  

298 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

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

 

32022R0650 

Kommisjonsforordning (EU) 2022/650 av 20. april 

2022 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 

231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II 

og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1333/2008 med hensyn til spesifikasjoner for 

natriumdiacetat (E 262 (ii)) 

11.5.2022 *  

 

32022R0860 

Kommisjonsforordning (EU) 2022/860 av 1. juni 2022 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til 

monakoliner fra rød gjæret ris 

22.6.2022 *  

299 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32022R0141 32022R0141Kommisjonsforordning (EU) 2022/141 av 

21. januar 2022 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1333/2008 med hensyn til bruk av natriumkarbonater (E 

500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet 

blekksprut 

22.2.2022 *  

300 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32022R0741 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/741 av 13. mai 2022 om et samordnet flerårig 

kontrollprogram i Unionen for 2023, 2024 og 2025 for å 

sikre overholdelse av øvre grenseverdier for rester av 

plantevernmidler og for å vurdere forbrukernes 

eksponering for rester av plantevernmidler i og på 

næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse 

1.1.2023 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
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og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 

2021/601 

301 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 

32022R0709 

Kommisjonsforordning (EU) 2022/709 av 6. mai 2022 

om avslag på godkjenning av ein helsepåstand om 

næringsmiddel som viser til utviklinga og helsa til barn 

30.5.2022 *  

 

32022R0710 

Kommisjonsforordning (EU) 2022/710 av 6. mai 2022 

om avslag på godkjenning av ein helsepåstand om 

næringsmiddel som viser til redusert sjukdomsrisiko 

30.5.2022 *  

 

32022R0711 

Kommisjonsforordning (EU) 2022/711 av 6. mai 2022 

om avslag på godkjenning av visse andre 

helsepåstandar om næringsmiddel enn dei som viser til 

redusert sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til 

barn 

30.5.2022 *  

 

32022R0719 

Kommisjonsforordning (EU) 2022/719 av 10. mai 2022 

om avslag på godkjenning av visse andre 

helsepåstandar om næringsmiddel enn dei som viser til 

redusert sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til 

barn 

31.5.2022 *  

 

32022R0727 

Kommisjonsforordning (EU) 2022/727 av 11. mai 2022 

om avslag på godkjenning av ein helsepåstand om 

næringsmiddel som viser til redusert sjukdomsrisiko 

1.6.2022 *  

302 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32022R0634 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/634 av 13. april 2022 om endring av forordning 

(EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet bambermycin 

9.5.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
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med hensyn til øvre grenseverdi for restmengder i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse 

303 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32022R1518 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1518 av 29. 

mars 2022 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning 

(EF) nr. 111/2005 med hensyn til oppføring av visse 

utgangsstoffer for narkotika på listen over listeførte 

stoffer 

3.10.2022 *  

304 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32022D1316 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2022/1316 

av 25. juli 2022 om endring av vedtak 2008/911/EF om 

fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og 

kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle 

plantelækjemiddel 

16.8.2022 *  

305 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32021R1281 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1281 av 2. august 2021 om fastsettelse av regler 

for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2019/6 med hensyn til god 

legemiddelovervåkingspraksis og formatet for, 

innholdet i og sammendraget av masterfilen for 

legemiddelovervåkingssystemet for legemidler til dyr 

28.1.2022 *  

306 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

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

 32022R0825 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/825 av 17. 

mars 2022 om endring av vedlegg II til delegert 

forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet 

for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive 

stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

19.5.2022 *  

307 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 

32022L1631 

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/1631 av 12. 

mai 2022 om endring, med sikte på tilpasning til den 

vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg IV 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med 

hensyn til unntak for bruk av bly i superledende kabler 

og ledninger av vismutstrontiumkalsiumkobberoksid 

samt bly i deres elektriske forbindelser 

12.10.2022 *  

 

32022L1632 

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/1632 av 12. 

mai 2022 om endring, med sikte på tilpasning til den 

vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg IV 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med 

hensyn til unntak for bruk av bly i visse typer MR-

utstyr 

12.10.2022 *  

308 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32022R0586 Kommisjonsforordning (EU) 2022/586 av 8. april 2022 

om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH) 

1.5.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

309 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32022R0692 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/692 av 16. 

februar 2022 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger 

for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige 

utviklingen 

23.11.2023 *  

310 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32022D0323 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/323 av 22. februar 2022 om de uløste 

innvendingene med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av biocidproduktet Sojet i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

20.3.2022 *  

311 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32022D1388 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1388 av 23. juni 2022 om de uløste innvendingene 

med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien 

Foudroyant, forelagt av Frankrike og Sverige i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

528/2012 

30.8.2022 *  

312 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 32021R2049 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2049 av 24. november 2021 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet cypermetrin som et 

1.2.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

stoff som bør erstattes, 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 

 32021R2068 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2068 av 25. november 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de 

aktive stoffene benfluralin, dimoksystrobin, fluazinam, 

flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oksamyl og 

pyraklostrobin 

16.12.2021 *  

 32021R2081 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2081 av 26. november 2021 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet indoksakarb, i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og 

om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

19.12.2021 *  

 32022R0004 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/4 

av 4. januar 2022 om godkjenning av det aktive stoffet 

Purpureocillium lilacinum stamme PL11 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 

25.1.2022 *  

 32022R0019 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/19 av 7. januar 2022 om fornyet godkjenning av 

det aktive stoffet Purpureocillium lilacinum stamme 

1.3.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

251 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 

 32022R0043 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/43 av 13. januar 2022 om fornyet godkjenning av 

det aktive stoffet flumioksazin i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av vedleggene til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og av 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 

1.3.2022 *  

 32022R0159 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/159 av 4. februar 2022 om godkjenning av 

Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 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 

27.2.2022 *  

313 

 

9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 10.12.2022  

 

32022R0094 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/94 av 24. januar 2022 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet fosmet 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 

1.2.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 

32022R0708 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/708 av 5. mai 2022 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de 

aktive stoffene 2,5-diklorbenzoesyremetylester, 

eddiksyre, aklonifen, aluminiumammoniumsulfat, 

aluminiumfosfid, aluminiumsilikat, beflubutamid, 

bentiavalikarb, boskalid, kalsiumkarbid, kaptan, 

cymoksanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etylen, 

ekstrakt av Melaleuca, restmengder fra destillasjon av 

fett, fettsyrer C7-C20, fluoksastrobin, flurokloridon, 

folpet, formetanat, gibberellinsyre, gibberelliner, 

hydrolyserte proteiner, jernsulfat, magnesiumfosfid, 

metam, metamitron, metazaklor, metribuzin, 

milbemektin, fenmedifam, pirimifosmetyl, 

planteoljer/nellikolje, planteoljer/rapsolje, 

planteoljer/grønnmynteolje, propamokarb, prokvinazid, 

protiokonazol, pyretriner, kvartssand, fiskeolje, 

repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk 

opprinnelse/sauefett, s-metolaklor, rettkjedede 

sommerfuglferomoner, sulkotrion, tebukonazol og urea 

30.5.2022 *  

314 

 

9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 

 10.12.2022  

 32022R0698 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/698 av 3. mai 2022 om fornyet godkjenning av det 

aktive stoffet bifenazat i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

1.7.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

315 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 

 10.12.2022  

 

32022R1176 

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1176 av 7. juli 2022 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1223/2009 med hensyn til bruk av visse UV-

filtre i kosmetiske produkter 

28.7.2022 *  

 

32022R1181 

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1181 av 8. juli 2022 

om endring av preambelen i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1223/2009 om kosmetiske produkter 

31.7.2022 *  

316 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 

 10.12.2022  

 32022D0677 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/677 av 31. mars 2022 om fastsettelse av regler for 

anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1223/2009 med hensyn til ordlisten over 

vanlige navn på bestanddeler til bruk ved merking av 

kosmetiske produkter 

19.5.2022 *  

317 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 

 10.12.2022  

 32022R0030 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/30 av 29. 

oktober 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/53/EU med hensyn til anvendelsen av 

de grunnleggende kravene i artikkel 3 nr. 3 bokstav d), 

e) og f) i nevnte direktiv 

1.8.2024 *  

318 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 

 10.12.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32022D0381 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/381 av 4. mars 2022 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn 

til offentliggjøring av henvisninger til europeiske 

vurderingsdokumenter for forsterket EPS-byggesystem 

med høy massetetthet til bygningsenheter, og andre 

byggevarer 

7.3.2022 *  

319 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 

 10.12.2022  

 32022D1517 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1517 av 9. september 2022 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn 

til offentliggjøring av henvisninger til europeiske 

vurderingsdokumenter for isolasjon laget av løstfylt 

eller sammensatt granulert ekspandert kork eller løstfylt 

granulert naturkork og gummi, og andre byggevarer 

12.9.2022 *  

320 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  10.12.2022  

 32019R0290 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/290 av 19. februar 2019 om fastsettelse av 

formatet for registrering i og rapportering til registeret 

over produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr 

1.1.2020 *  

321 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII 

(Etableringsrett) 

 10.12.2022  

 32022D1948 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1948 av 13. oktober 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av 

Forbundsrepublikken Brasil med sertifikater utstedt i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

17.10.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

(EU) 2021/953, for å fremme retten til fri bevegelighet i 

Unionen 

 32022D1949 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1949 av 13. oktober 2022 om fastsettelse av 

likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av New 

Zealand med hensyn til Cookøyene, Niue og Tokelau 

med sertifikater utstedt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, 

for å fremme retten til fri bevegelighet i Unionen 

17.10.2022 *  

322 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VII 

(Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) 

 10.12.2022  

 32021D2183 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2021/2183 av 25. 

august 2021 om endring av vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med 

hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser på 

utdanninger 

30.12.2021 *  

323 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VII 

(Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) 

 10.12.2022  

 32019R0907 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/907 av 14. 

mars 2019 om fastsettelse av en felles opplæringsprøve 

for skiinstruktører i henhold til artikkel 49b i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner 

24.6.2019 *  

324 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 10.12.2022  

 32022R2282 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/2282 av 21. november 2022 om fastsettelse av 

tekniske opplysninger til bruk ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

30.9.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

rapportering med referansedatoer fra 30. september 

2022 til 30. desember 2022 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring 

og gjenforsikring 

325 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

145/2022 

 32021R0763 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/763 av 23. april 2021 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyntil tilsynsrapportering og offentliggjøring av 

minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld 

1.6.2021  * 

326 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 10.12.2022  

 32022R1011 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1011 av 10. 

mars 2022 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvordan 

de indirekte eksponeringene mot en motpart som følge 

av derivat- og kredittderivatkontrakter, skal fastsettes 

dersom kontrakten ikke ble inngått direkte med 

motparten, men det underliggende gjelds- eller 

egenkapitalinstrumentet ble utstedt av denne motparten 

18.7.2022 *  

327 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 10.12.2022  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 32022R0951 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/951 av 24. mai 2022 om endring av de tekniske 

gjennomføringsstandardene fastsatt i 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn 

til referanseporteføljer, rapporteringsmaler og 

rapporteringsinstrukser som skal brukes i Unionen ved 

rapporteringen omhandlet i artikkel 78 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

20.7.2022 *  

328 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

215/2021 

 32022R1210 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1210 av 13. juli 2022 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for anvendelse av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 

med hensyn til formatet på innsidelister og 

oppdateringer av disse 

3.8.2022  * 

329 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Norge har art. 103-

forbehold. 

 

Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

67/2020 

 

32021L2261 

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/2261 av 

15. desember 2021 om endring av direktiv 2009/65/EF 

med hensyn til bruk av nøkkelinformasjonsdokumenter 

av forvaltningsselskaper for innretninger for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-er) 

21.12.2021  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 

32021R2259 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/2259 

av 15. desember 2021 om endring av forordning (EU) 

nr. 1286/2014 med hensyn til forlengelse av 

overgangsordningen for forvaltningsselskaper, 

investeringsselskaper og personer som gir råd om eller 

selger andeler i innretninger for kollektiv investering i 

omsettelige verdipapirer (UCITS-er) og innretninger 

som ikke er UCITS-er 

21.12.2021  * 

330 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 10.12.2022  

 32022R1407 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/1407 av 16. august 2022 om retting av visse 

språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2382 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler 

og -framgangsmåter foroverføring av opplysninger i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU 

7.9.2022 *  

331 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 10.12.2022  

 

32022R2310 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2310 av 18. 

oktober 2022 om endring av de tekniske 

reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning 

(EU) nr. 149/2013 med hensyn til 

clearinggrenseverdien for posisjoner som innehas i 

OTC-varederivatkontrakter og andre OTC-

derivatkontrakter 

29.11.2022 *  

 
32022R2311 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2311 av 21. 

oktober 2022 om endring av de tekniske 

29.11.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning 

(EU) nr. 153/2013 med hensyn til midlertidige nødtiltak 

knyttet til krav til sikkerhet 

332 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

50/2021 

 32021R1456 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1456 av 2. 

juni 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 ved å spesifisere på 

hvilke betingelser de forretningsmessige vilkårene for 

clearingtjenester for OTC-derivater skal anses som 

rettferdige, rimelige, ikke-diskriminerende og 

gjennomsiktige 

9.3.2022  * 

333 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter) 

  Norge har art. 103-

forbehold. 

 32018R1724 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1724 

av 2. oktober 2018 om opprettelse av en felles digital 

portal for å gi tilgang til opplysninger, prosedyrer og 

støtte- og problemløsingstjenester, og om endring av 

forordning (EU) nr. 1024/2012 

12.12.2020  * 

334 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

333/2022 

 32020R1121 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1121 av 29. juli 2020 om innsamling og 

utveksling av brukerstatistikk og tilbakemeldinger om 

tjenestene i den felles digitale portalen i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1724 

12.12.2020  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

335 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitébeslutning 

275/2021 

 32021R0654 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/654 av 18. 

desember 2020 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv (EU) 2018/1972 ved å fastsette en felles 

unionsdekkende maksimumstakst for 

taleanropterminering i henholdsvis mobilnettet og 

fastnettet 

1.7.2021  * 

336 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

 10.12.2022  

 32021D0914 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/914 av 4. juni 2021 om standardavtalevilkår for 

overføring av personopplysninger til tredjeland i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/679 

27.6.2021 *  

 32021D0915 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/915 av 4. juni 2021 om standardavtalevilkår 

mellom behandlingsansvarlige og databehandlere i 

henhold til artikkel 28 nr. 7 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/679 og artikkel 29 nr. 7 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 

27.6.2021 *  

337 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester 

og informasjonssamfunnstjenester) 

  Norge har art. 103-

forbehold. 

 32018L1808 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1808 av 

14. november 2018 om endring av direktiv 2010/13/EU 

om samordning av visse bestemmelser om tilbud av 

19.9.2020  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

audiovisuelle medietjenester, fastsatt ved lov eller 

forskrift i medlemsstatene (direktivet om audiovisuelle 

medietjenester), i lys av endrede markedsforhold 

338 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 10.12.2022  

 32021L1716 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1716 av 29. 

juni 2021 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/47/EU med hensyn til endringer av 

benevnelser på kjøretøygrupper som følge av endringer 

i typegodkjenningsregelverket 

17.10.2021 *  

339 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 10.12.2022  

 32021R1228 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1228 av 16. juli 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 med hensyn 

til kravene til konstruksjon, prøving, installering, drift 

og reparasjon av smarte fartsskrivere og deres 

komponenter 

21.8.2023 *  

340 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 10.12.2022  

 

32022R0089 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/89 av 21. januar 2022 om fastsettelse av regler for 

anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2019/883 med hensyn til metoden som skal brukes for 

beregning av tilstrekkelig dedikert lagringskapasitet 

13.2.2022 *  

 

32022R0090 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/90 av 21. januar 2022 om fastsettelse av regler for 

anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2019/883 med hensyn til de detaljerte elementene i 

13.2.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

Unionens risikobaserte utvelgelsesmekanisme for valg 

av skip til inspeksjon 

 

32022R0091 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/91 av 21. januar 2022 om fastsettelse av kriteriene 

for å fastslå om/at et skip produserer reduserte mengder 

avfall og håndterer avfallet på en bærekraftig og 

miljømessig forsvarlig måte i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/883 

13.2.2022 *  

 

32022R0092 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/92 av 21. januar 2022 om fastsettelse av regler for 

anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2019/883 med hensyn til metoder for innsamling av 

overvåkingsdata og formatet for rapportering av passivt 

oppfisket avfall 

13.2.2022 *  

341 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 10.12.2022  

 32021R1310 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/1310 av 6. august 2021 om retting av visse 

språkversjoner 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 

29.8.2021 *  

342 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 10.12.2022  

 32022R0414 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/414 av 11. mars 2022 om retting av den finske 

språkversjonen av forordning (EU) nr. 965/2012 om 

fastsettelse av tekniske krav og administrative 

3.4.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 

343 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 10.12.2022  

 32022R0697 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/697 av 10. 

februar 2022 om retting av den polske språkversjonen 

av forordning (EU) nr. 139/2014 om fastsettelse av krav 

og administrative framgangsmåter for flyplasser i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 

24.5.2022 *  

344 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI 

(Offentlige innkjøp) 

 10.12.2022  

 32022R0943 Kommisjonsforordning (EU) 2022/943av 17. juni 2022 

om retting av visse språkversjoner av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

2195/2002 om en felles klassifikasjon for offentlige 

innkjøp (CPV) 

10.7.2022 *  

345 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  10.12.2022  

 

32021D2053 

Kommisjonsavgjerd (EU) 2021/2053 av 8. november 

2021om sektorreferansedokumentet om beste 

miljøstyringspraksis, miljøprestasjonsindikatorar og 

referansepunkt for framifrå kvalitet for sektoren for 

produksjon av metallvarer i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1221/2009 

15.12.2021 *  

 

32021D2054 

Kommisjonsavgjerd (EU) 2021/2054 av 8. november 

2021om sektorreferansedokumentet om beste 

miljøstyringspraksis, miljøprestasjonsindikatorar og 

referansepunkt for framifrå kvalitet for sektoren for 

25.3.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

telekommunikasjonstenester og informasjons- og 

kommunikasjonsteknologitenester (IKT-tenester) i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1221/2009 

346 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  10.12.2022  

 32021R2326 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/2326 av 30. november 2021 om fastsettelse av 

konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) 

for store forbrenningsanlegg, i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

19.1.2022 *  

347 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  10.12.2022  

 32022D0142 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/142 av 31. januar 2022 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1741 med hensyn 

til rapportering av produksjonsvolum og om retting av 

den nevnte gjennomføringsbeslutningen 

22.2.2022 *  

348 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  10.12.2022  

 32022D1307 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/1307 av 22. juli 2022 om opprettelse av en liste 

over stoffer som skal overvåkes på unionsplan på 

området vannpolitikk i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2008/105/EF 

15.8.2022 *  

349 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  10.12.2022  

 32022R0827 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2022/827 av 20. mai 2022 om retting av den danske 

språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 

2019/1842 om regler for gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med 

hensyn til ytterligere regler for justeringer av 

19.6.2022 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter på grunn av 

endringer i aktivitetsnivåene 

350 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  10.12.2022  

 

32021R1840 

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1840 av 20. oktober 

2021 om endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 om 

eksport for gjenvinning av visse typer avfall oppført i 

vedlegg III eller IIIA til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1013/2006, til visse stater som 

OECD-vedtaket om kontroll av grensekryssende 

transport av avfall ikke får anvendelse på 

10.11.2021 *  

 

32022R0520 

Kommisjonsforordning (EU) 2022/520 av 31. mars 

2022 om endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 om 

eksport for gjenvinning av visse typer avfall oppført i 

vedlegg III eller IIIA til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1013/2006, til visse stater som 

OECD-vedtaket om kontroll av grensekryssende 

transport av avfall ikke får anvendelse på 

2.4.2022 *  

351 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  10.12.2022  

 32022D0691 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2022/691 av 28. april 2022 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om 

opprettelse av den europeiske listen over 

skipsgjenvinningsanlegg i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

1257/2013 

22.5.2022 *  

352 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  10.12.2022  

 32019D2193 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/2193 av 17. desember 2019 om fastsettelse av 

regler for beregning, verifisering og rapportering av 

9.1.2020 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

data og om fastsettelse av dataformater i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU om 

avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) 

353 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk) 

 10.12.2022  

 

32019R2181 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2181 av 16. desember 2019 om spesifisering av 

tekniske egenskaper med hensyn til aspekter som er 

felles for flere datasett, i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2019/1700 

9.1.2020 *  

 

32019R2240 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2240 av 16. desember 2019 om spesifisering av de 

tekniske aspektene ved datasettet, om fastsettelse av de 

tekniske formatene for oversending av opplysninger og 

om spesifisering av de detaljerte ordningene for og 

innholdet i kvalitetsrapportene om organiseringen av en 

utvalgsundersøkelse på området arbeidskraft i henhold 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/1700 

1.1.2020 *  

 

32019R2241 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2241 av 16. desember 2019 om beskrivelse av 

variablene samt lengden på, kvalitetskravene for og 

detaljnivået for tidsseriene for oversending av 

månedlige arbeidsledighetsdata i henhold til 

europaparlaments-og rådsforordning (EU) 2019/1700 

19.1.2020 *  

 

32019R2242 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2242 av 16. desember 2019 om spesifisering av de 

tekniske aspektene ved datasett, om fastsettelse av de 

tekniske formatene og om spesifisering av de detaljerte 

19.1.2020 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

ordningene for og innholdet i kvalitetsrapportene om 

organiseringen av en utvalgsundersøkelse på området 

inntekter og levekår i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/1700 

 

32020R0256 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/256 av 16. 

desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/1700 ved opprettelse av 

flerårig rullerende planlegging 

17.3.2020 *  

 

32020R0257 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/257 av 16. 

desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere 

antallet av og titlene på variablene for området 

arbeidskraft 

17.3.2020 *  

 

32020R0258 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/258 av 16. 

desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere 

antallet av og titlene på variablene for området inntekter 

og levekår 

17.3.2020 *  

 

32020R1013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1013 av 20. juli 2020 om spesifisering av de 

tekniske aspektene ved datasettet, om fastsettelse av de 

tekniske formatene for oversending av opplysninger og 

om spesifisering av de detaljerte ordningene for og 

innholdet i kvalitetsrapportene om organiseringen av en 

utvalgsundersøkelse på området bruk av informasjons- 

og kommunikasjonsteknologi for referanseåret 2021 i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/1700 

11.8.2020 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

 

32020R1432 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1432 av 14. 

juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere 

antallet av og titlene på variablene for statistikkområdet 

bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for 

referanseåret 2021 

1.11.2020 *  

 

32020R1640 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1640 av 12. 

august 2020 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/1700 gjennom spesifisering 

av antallet av og titlene på variablene for ad hoc-emnet 

«jobbferdigheter» for 2022 og de åtteårlige variablene 

for «pensjon og arbeidsmarkedsdeltakelse» på området 

arbeidskraft 

26.11.2020 *  

 

32020R1642 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1642 av 5. november 2020 om spesifisering av de 

tekniske aspektene ved datasettet for ad hoc-emnet 

«jobbferdigheter» for 2022 og de åtteårlige variablene 

for «pensjon og arbeidsmarkedsdeltakelse» på området 

arbeidskraft i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/1700 

26.11.2020 *  

 

32020R1721 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2020/1721 av 17. november 2020 om spesifisering av 

tekniske aspekter ved datasett i utvalgsundersøkelsen på 

området inntekter og levekår med hensyn til helse og 

livskvalitet i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/1700 

8.12.2020 *  

 

32021R2052 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/2052 av 24. november 2021 om spesifisering av 

tekniske aspekter ved datasett i utvalgsundersøkelsen på 

26.12.2021 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2022 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomføringsda
to 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 
 

området inntekter og levekår med hensyn til 

arbeidsmarked og boliger, overføring av fordeler og 

ulemper mellom generasjoner, boligproblemer og ad 

hoc-emnet for 2023 om husholdningers 

energieffektivitet i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/1700 

 

32022R0029 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/29 av 28. 

oktober 2021 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2019/1700 ved spesifisering av 

antallet av og titlene på variablene på området inntekter 

og levekår med hensyn til arbeidsmarked og boliger, 

overføring av fordeler og ulemper mellom generasjoner, 

boligproblemer og ad hoc-emnet for 2023 om 

husholdningers energieffektivitet 

1.2.2022 *  

354 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 10.12.2022  

 

32022R1392 

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1392 av 11. august 

2022 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 med 

hensyn til internasjonal regnskapsstandard 12 

1.9.2022 *  

355 9.12.2022 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 10.12.2022  

 

32020D0589 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2020/589 av 23. april 2020 om Republikken Sør-

Afrikas vedkommende myndigheters oppfyllelse av 

tilstrekkelige krav i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/43/EF 

1.5.2020 *  

 


