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1 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 4.02.2017  

 32014R0359 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 359/2014 

av 9. april 2014 om endring av vedlegg V til forordning 

(EF) nr. 136/2004 med hensyn til listen over stater nevnt i 

artikkel 9 

30.4.2014 *  

 32014R0494 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 494/2014 

av 13. mai 2014 om endring av vedlegg V til forordning 

(EF) nr. 136/2004 med hensyn til importvilkår og listen 

over stater nevnt i artikkel 9 

3.6.2014 *  

 32014R0636 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 636/2014 

av 13. juni 2014 om en sertifikatmodell for handel med 

uflådd viltlevende storvilt 

4.7.2014 *  

2 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 4.02.2017  

 32016D1196 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/1196 av 20. juli 2016 om endring av 

vedleggene til vedtak 2007/275/EF om lister over dyr og 

produkter som skal kontrolleres på 

grensekontrollstasjonene i samsvar med rådsdirektiv 

91/496/EØF og 97/78/EF 

1.1.2017 *  

3 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 4.02.2017  

 32016D1811 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/1811 av 11. oktober 2016 om endring av 

vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til 

2.11.2016 *  
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anerkjennelse av provinsen Brindisi i regionen Puglia i 

Italia som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) 

4 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 4.02.2017  

 32016R1096 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1096 av 

6. juli 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1251/2008 

med hensyn til krav til omsetning av forsendelser av visse 

fiskearter beregnet på medlemsstater eller deler av 

medlemsstater som omfattes av nasjonale tiltak for 

salmonid alfavirus (SAV) som er godkjent ved beslutning 

2010/221/EU 

1.10.2016 *  

5 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 4.02.2017  

 32016R0027 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/27 av 13. 

januar 2016 om endring av vedlegg III og IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 

om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og 

utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati 

3.2.2016 *  

6 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 4.02.2017  

 32016R1768 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1768 av 

4. oktober 2016 om godkjenning av guanidineddiksyre 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, 

avvente smågriser og oppfôringssvin og om oppheving av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 904/2009 

25.10.2016 *  

 32016R1833 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1833 av 

7.11.2016 *  
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17. oktober 2016 om godkjenning av et preparat av 

nyrebønnelektin (Phaseolus vulgaris-lektin) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser (innehaver av 

godkjenningen: Biolek  Sp. z o.o.) 

 32016R1881 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1881 av 

24. oktober 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 med hensyn 

til minsteaktiviteten for 6-fytase framstilt av Aspergillus 

oryzae (DSM 22594) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

purker (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional 

Products Ltd) 

14.11.2016 *  

7 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R0646 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/646 av 20. 

april 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 

med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer 

(Euro 6) 

16.5.2016 *  

8 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R1824 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2016/1824 av 14. juli 2016 om endring av delegert 

forordning (EU) nr. 3/2014, delegert forordning (EU) nr. 

44/2014 og delegert forordning (EU) nr. 134/2014 med 

hensyn til henholdsvis krav til kjøretøyets funksjons-

sikkerhet, krav til kjøretøyets oppbygging og allmenne 

krav og krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse 

16.10.2016 *  

9 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  
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 32016R1825 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1825 av 

6. september 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 med hensyn 

til administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn 

for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler 

16.10.2016 *  

10 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R1788 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2016/1788 av 14. juli 2016 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 

med hensyn til listen over krav til EU-typegodkjenning av 

kjøretøyer og om endring og retting av delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014, (EU) 2015/96, 

(EU) 2015/68 og (EU) 2015/208 med hensyn til 

kjøretøyets oppbygging og allmenne krav, krav til 

miljøprestasjon og framdriftsytelse, krav til kjøretøyets 

bremseanlegg og krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet 

14.10.2016 *  

11 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R1789 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1789 av 

7. september 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 med hensyn til 

administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn 

for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

14.10.2016 *  

12 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  
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 32015R1125 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1125 av 10. 

juli 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 

med hensyn til grenseverdier for polysykliske aromatiske 

hydrokarboner i katsuobushi (tørket pelamide) og visse 

typer røykt østersjøsild 

31.7.2015 *  

13 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016L1855 KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/1855 av 19. 

oktober 2016 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/32/EF om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om bruk av 

ekstraksjonsmidler ved framstilling av næringsmidler og 

næringsmiddelingredienser 

9.11.2016 *  

14 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R0156 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/156 av 18. 

januar 2016 om endring av vedlegg II og III til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av boskalid, 

klotianidin, tiametoksam, folpet og tolklofosmetyl i eller 

på visse produkter 

26.8.2016 *  

15 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R0439 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/439 av 23. 

mars 2016 om endring av vedlegg IV til 

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

med hensyn til Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), 

kalsiumkarbid, kaliumjodid, natriumhydrogenkarbonat, 

13.4.2016 *  
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rescalure og Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og 

Beauveria bassiana stamme GHA 

 32016R0440 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/440 av 23. 

mars 2016 om endring av vedlegg II, III og V til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av atrazin i eller på 

visse produkter 

13.10.2016 *  

 32016R0452 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/452 av 29. 

mars 2016 om endring av vedlegg II og III til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av kaptan, 

propikonazol og spiroksamin i eller på visse produkter 

19.10.2016 *  

 32016R0486 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/486 av 29. 

mars 2016 om endring av vedlegg II og III til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av cyazofamid, 

sykloksydim, difluoreddiksyre, fenoksykarb, flumetralin, 

fluopikolid, flupyradifuron, fluksapyroksad, 

kresoksimmetyl, mandestrobin, mepanipyrim, metalaksyl-

M, pendimetalin og teflutrin i eller på visse produkter 

26.4.2016 *  

16 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R0567 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/567 av 6. april 

2016 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- 

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

grenseverdier for rester av klorantraniliprol, cyflumetofen, 

cyprodinil, dimetomorf, ditiokarbamater, fenamidon, 

fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenon, 

5.5.2016 *  
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myklobutanil, propikonazol, sedaksan og spirodiklofen i 

eller på visse produkter 

17 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R0805 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/805 av 20. 

mai 2016 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- 

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

Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis), Candida 

oleophila stamme O, FEN 560 (også kalt bukkehornkløver 

eller bukkehornkløver i pulverform), metyldekanoat 

(CAS-nr. 110-42-9), metyloktanoat (CAS-nr. 111-11-5) og 

terpenoidblanding QRD 460 

10.06.2016 *  

18 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R1002 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1002 av 17. 

juni 2016 om endring av vedlegg II, III og V til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av AMTT, dikvat, 

dodin, glufosinat og tritosulfuron i eller på visseprodukter 

14.1.2017 *  

 32016R1003 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1003 av 17. 

juni 2016 om endring av vedlegg II og III til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av abamektin, 

acekinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoksynil, 

fludioksonil, fluopikolid, fosetyl, mepikvat, prokvinazid, 

propamokarb, proheksadion og tebukonazol i eller på visse 

produkter 

14.7.2016 *  
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 32016R1015 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1015 av 17. 

juni 2016 om endring av vedlegg II og III til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av 1-

naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, kloridazon, fluazifop-P, 

fuberidazol, mepikvat og tralkoksydim i eller på visse 

produkter 

19.1.2017 *  

 32016R1016 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1016 av 17. 

juni 2016 om endring av vedlegg II og III til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av etofumesat, 

etoksazol, fenamidon, fluoksastrobin og flurtamon i eller 

på visse produkter 

19.1.2017 *  

19 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R1355 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1355 av 9. 

august 2016 om endring av vedlegg II til 

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

med hensyn til tiakloprid 

11.8.2016 *  

20 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R1814 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1814 av 13. 

oktober 2016 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 

steviolglykosider (E 960) 

3.11.2016 *  
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21 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R1411 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1411 av 24. 

august 2016 om avslag på godkjenning av visse andre 

helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse 

14.9.2016 *  

 32016R1412 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1412 av 24. 

august 2016 om avslag på godkjenning av en helsepåstand 

om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko 

14.9.2016 *  

 32016R1413 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1413 av 24. 

august 2016 om endring av forordning (EU) nr. 432/2012 

om fastsettelse av en liste over andre tillatte 

helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse 

14.9.2016 *  

 32016R1416 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1416 av 24. 

august 2016 om endring og retting av forordning (EU) nr. 

10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet 

på å komme i kontakt med næringsmidler 

14.9.2016 *  

22 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R0576 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/576 av 

14. april 2016 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 

med hensyn til stoffet rafoxanid 

1.1.2016 *  

23 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R0710 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/710 av 

2.6.2016 *  
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12. mai 2016 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 

med hensyn til stoffet kobberkarbonat 

 32016R0885 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/885 av 

3. juni 2016 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 

med hensyn til stoffet eprinomektin 

24.6.2016 *  

24 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R1444 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1444 av 

31. august 2016 om endring av forordning (EU) nr. 

37/2010 med hensyn til stoffet hydrokortisonaceponat 

31.10.2016 *  

25 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016L1214 KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/1214 av 25. juli 

2016 om endring av direktiv 2005/62/EF med hensyn til 

standarder og spesifikasjoner for kvalitetssystemer for 

blodbanker 

15.8.2016 *  

26 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R1618 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1618 av 8. 

september 2016 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å 

tilpasse vedlegg I og IV 

29.9.2016 *  

27 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R2235 Kommisjonsforordning (EU) 2016/2235 av 12. desember 

2016 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 

2.1.2017 *  
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vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH) med hensyn til bisfenolA 

28 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R1802 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1802 av 

11. oktober 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013 om 

fastsettelse av en framgangsmåte for godkjenning av like 

biocidprodukter i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

1.11.2016 *  

29 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016D1943 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1943 

av 4. november 2016 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i 

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

om bruk av parafinolje til påføring på egg for å kontrollere 

bestanden av rugende fugler 

25.11.2016 *  

 32016D1950 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/1950 av 4. november 2016 om avslag på 

godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

528/2012 

28.11.2016 *  

 32016R1929 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1929 av 4. november 2016 om godkjenning av 

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, serotype 3a3b, stamme 

ABTS-351 som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 18 

25.11.2016 *  
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 32016R1930 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1930 av 4. november 2016 om godkjenning av 

klorkresol som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 1, 2, 3, 6 og 9 

25.11.2016 *  

 32016R1931 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1931 av 4. november 2016 om godkjenning av 

klorkresol som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 13 

25.11.2016 *  

 32016R1932 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1932 av 4. november 2016 om godkjenning av 

kalsium-magnesiumoksid (brent dolomittkalk) som 

eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 

2 og 3 

25.11.2016 *  

 32016R1933 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1933 av 4. november 2016 om godkjenning av 

kalsium-magnesiumtetrahydroksid (hydratisert 

dolomittkalk) som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 2 og 3 

25.11.2016 *  

 32016R1934 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1934 av 4. november 2016 om godkjenning av 

kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) 

som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 8 

25.11.2016 *  

 32016R1935 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1935 av 4. november 2016 om godkjenning av 

kalsium-dihydroksid (hydratkalk) som eksisterende aktivt 

stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 3 

25.11.2016 *  

 32016R1937 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1937 av 4. november 2016 om godkjenning av 

25.11.2016 *  
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cyflutrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 18 

 32016R1938 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1938 av 4. november 2016 om godkjenning av 

sitronsyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 2 

25.11.2016 *  

30 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016R1056 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1056 av 

29. juni 2016 om endring av gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat 

1.7.2016 *  

 32016R1313 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1313 av 

1. august 2016 om endring av gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av det aktive stoffet glyfosat 

22.8.2016 *  

 32016R1414 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1414 av 

24. august 2016 om godkjenning av det aktive stoffet 

cyantraniliprol i samsvar med europa-parlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 

540/201 

14.9.2016 *  

 32016R1423 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1423 av 

25. august 2016 om fornyet godkjenning av det aktive 

1.11.2016 *  
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stoffet pikolinafen 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 

 32016R1425 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1425 av 

25. august 2016 om godkjenning av det aktive stoffet 

isofetamid 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 

15.9.2016 *  

 32016R1426 KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1426 av 

25. august 2016 om fornyet godkjenning av det aktive 

stoffet etofumesat 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 

1.11.2016 *  

31 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016D1361 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/1361 av 9. august 2016 om anerkjennelse av 

«International Sustainability and Carbon Certification 

system» for å dokumentere samsvar med bærekrafts-

kriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 

2009/28/EF 

11.8.2016 *  
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 32016D1362 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/1362 av 9. august 2016 om anerkjennelse av 

«Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 

2009/28/EF 

11.8.2016 *  

32 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.02.2017  

 32016D1433 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/1433 av 26. august 2016 om anerkjennelse av 

«Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 

2009/28/EF 

28.8.2016   

33 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)  4.02.2017  

 32016D0211 

(05) 

(2016/C 52/07) 

BESLUTNING nr. F2 av 23. juni 2015 om utveksling av 

opplysninger mellom institusjoner med henblikk på 

tilståelse av familieytelser 

2.3.2016   

34 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)  4.02.2017  

 32016D0211 

(06) 

AVGJERD nr. H7 av 25. juni 2015 om revisjon av avgjerd 

nr. H3 om datoen som det skal takast omsyn til ved 

fastsetjing av vekslingskursane som er nemnde i artikkel 

90 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

987/2009 

2.3.2016   

35 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 4.02.2017 Ikrafttredelse avhenger av 

beslutning 206/2016 

 32014D0752 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 30. oktober 2014 om likeverdighet mellom 

20.11.2014  * 
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rammereglene i Japan for sentrale motparter og kravene i 

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

om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

 32014D0753 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 30. oktober 2014 om likeverdighet mellom ramme-

reglene i Singapore for sentrale motparter og kravene i 

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

om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

20.11.2014  * 

 32014D0754 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 30. oktober 2014 om likeverdighet mellom ramme-

reglene i Hongkong for sentrale motparter og kravene i 

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

om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

20.11.2014  * 

 32014D0755 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 30. oktober 2014 om likeverdighet mellom ramme-

reglene i Australia for sentrale motparter og kravene i 

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

om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

20.11.2014  * 

 32015D2038 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/2038 av 13. november 2015 om likeverdighet 

mellom rammereglene i Republikken Korea for sentrale 

motparter og kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, 

sentrale motparter og transaksjonsregistre 

4.12.2015  * 
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 32015D2039 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/2039 av 13. november 2015 om likeverdighet 

mellom rammereglene i Sør-Afrika for sentrale motparter 

og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

4.12.2015  * 

 32015D2040 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/2040 av 13. november 2015 om likeverdighet 

mellom rammereglene i visse provinser i Canada for 

sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, 

sentrale motparter og transaksjonsregistre 

4.12.2015  * 

 32015D2041 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/2041 av 13. november 2015 om likeverdighet 

mellom rammereglene i Mexico for sentrale motparter og 

kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

4.12.2015  * 

 32015D2042 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/2042 av 13. november 2015 om likeverdighet 

mellom rammereglene i Sveits for sentrale motparter og 

kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og 

transaksjonsregistre 

4.12.2015  * 

36 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  4.02.2017  

 32016R0912 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/912 av 9. juni 

2016 om retting av forordning (EU) nr. 1303/2014 om den 

tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn 

30.6.2016 *  
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til sikkerhet i jernbanetunneler i Den europeiske unions 

jernbanesystem 

37 3.2.2017 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

 4.02.2017 Liechtenstein har art. 103-

forbehold  

 32014L0088 KOMMISJONSDIREKTIV 2014/88/EU av 9. juli 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/49/EF om felles sikkerhetsindikatorer og felles 

metoder for beregning av kostnadene ved ulykker 

30.7.2015  * 

38 3.2.2017 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

 4.02.2017 Liechtenstein har art. 103-

forbehold 

 32016L0882 KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/882 av 1. juni 

2016 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/59/EF med hensyn til språkkrav 

1.7.2016  * 

39 3.2.2017 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

 4.02.2017 Liechtenstein har art. 103-

forbehold 

 32014L0082 KOMMISJONSDIREKTIV 2014/82/EU av 24. juni 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/59/EF om allmenne faglige kunnskaper, medisinske 

krav og krav til førerbevis 

1.7.2015  * 

40 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  4.02.2017  

 32016D0566 KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/566 av 11. 

april 2016 om nedsettelse av en styringsgruppe på høyt 

nivå for styring av det digitale maritime systemet og de 

digitale maritime tjenestene og om oppheving av 

beslutning 2009/584/EF 

13.4.2016 *  

41 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens Vedlegg XVI (Offentlige 

innkjøp) 

 4.02.2017 Liechtenstein har art. 103-

forbehold 

 32016D1804 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/1804 av 10. oktober 2016 om nærmere regler 

1.11.2016  * 
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for anvendelse av artikkel 34 og 35 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/25/EU om innkjøp foretatt av enheter 

som driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, 

transport og posttjenester 

42 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  4.02.2017  

 32016D1621 KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2016/1621 av 7. 

september 2016 om vedtaking av retningslinjer for 

melding til akkrediterings- og lisensutferdingsorgan frå 

miljø-kontrollørar som driv verksemd i ein annan 

medlemsstat enn den som akkrediteringa eller lisensen vart 

tildelt i etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1221/2009 

29.9.2016 *  

43 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  4.02.2017  

 32016D2003 KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2016/2003 av 14. 

november 2016 om endring av vedtak 2009/300/EF og 

avgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 

2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU med sikte på 

lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling 

av EU-miljømerket til visse produkt skal gjelde for 

6.12.2015 *  

44 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  4.02.2017  

 32016R1013 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1013 av 

8. juni 2016 om endring av forordning (EF) nr. 184/2005 

om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, 

internasjonal handel med tjenester og direkte investering 

i/fra utlandet 

19.7.2016 *  

45 3.2.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  4.02.2017  

 32016R0172 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2016/172 av 24. november 2015 om utfylling av 

1.3.2016 *  
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europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 

med hensyn til spesifikasjon av energiprodukter 

46 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære tilhøve) 

 18.03.2017  

 32016D1917 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

(EU) 2016/1917 av 27. oktober 2016 om endring av 

vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over 

grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES 

21.11.2016 *  

47 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 18.03.2017  

 32016D1898 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/1898 av 26. oktober 2016 om endring av 

gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU om 

dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse 

medlemsstater 

17.11.2016 *  

48 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 18.03.2017  

 32016R1964 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/1964 av 9. november 2016 om 

godkjenning av et preparat av dolomitt-magnesitt som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og andre 

drøvtyggere beregnet på melkeproduksjon, avvente 

smågriser og oppfôringssvin samt av et preparat av 

montmorillonitt-illitt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle 

dyrearter 

30.11.2016 *  

49 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.03.2017  

 32007R0834 RÅDSFORORDNING (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 

om økologisk produksjon og merking av økologiske 

1.1.2009 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2017 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 

2092/91 

 32008R0889 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 889/2008 av 5. 

september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om 

økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll 

1.1.2009 *  

 32008R0967 RÅDSFORORDNING (EF) nr. 967/2008 av 29. 

september 2008 om endring av forordning (EF) nr. 

834/2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter 

10.10.2008 *  

 32008R1235 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1235/2008 av 8. 

desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med 

hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater 

1.1.2009 *  

 32008R1254 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1254/2008 av 

15. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 

889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om 

økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll 

1.1.2009 *  

 32009R0537 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 537/2009 av 19. 

juni 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 

med hensyn til listen over tredjestater som visse 

landbruksprodukter framstilt ved økologisk produksjon må 

ha opprinnelse i for å kunne bringes i omsetning i 

Fellesskapet 

27.6.2009 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2017 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

 32009R0710 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 710/2009 av 5. 

august 2009 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til 

fastsettelse av nærmere regler for økologisk produksjon av 

akvakulturdyr og tang og tare 

1.7.2010 *  

 32010R0271 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 271/2010 av 24. 

mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til Den 

europeiske unions logo for økologisk produksjon 

1.7.2010 *  

 32010R0471 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 471/2010 av 31. 

mai 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 

med hensyn til listen over tredjestater som visse 

landbruksprodukter framstilt ved økologisk produksjon må 

ha opprinnelse i for å kunne bringes i omsetning i Den 

europeiske union 

8.6.2010 *  

 32011R0344 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFOR-

ORDNING (EU) nr. 344/2011 av 8. april 2011 om endring 

av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter med hensyn til økologisk 

produksjon, merking og kontroll 

9.4.2011 *  

 32011R0426 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFOR-

ORDNING (EU) nr. 426/2011 av 2. mai 2011 om endring 

av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av 

3.5.2011 *  
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økologiske produkter med hensyn til økologisk 

produksjon, merking og kontroll 

 32011R0590 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFOR-

ORDNING (EU) nr. 590/2011 av 20. juni 2011 om 

endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater 

28.6.2011 *  

 32011R1084 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 1084/2011 av 27. oktober 2011 

om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til 

ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater 

28.10.2011 *  

 32011R1267 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 1267/2011 av 6. desember 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til 

ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater 

1.7.2012 *  

 32012R0126 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 126/2012 av 14. februar 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 med hensyn 

til underlagsdokumenter og om endring av forordning (EF) 

nr. 1235/2008 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra De forente stater 

1.6.2012 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2017 
 

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

 32012R0203 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 203/2012 av 8. mars 2012 om 

endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 834/2007 med hensyn til nærmere regler for økologisk 

vin 

1.8.2012 *  

 32012R0505 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 505/2012 av 14. juni 2012 om 

endring og retting av forordning (EF) nr. 889/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk 

produksjon og merking av økologiske produkter med 

hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll 

1.1.2012 *  

 32012R0508 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 508/2012 av 20. juni 2012 om 

endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater 

1.7.2012 *  

 32012R0751 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 751/2012 av 16. august 2012 om 

retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater 

1.7.2012 *  

 32013R0125 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 125/2013 av 13. februar 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

1.4.2013 *  
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rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til 

ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater 

 32013R0392 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 392/2013 av 29. april 2013 om 

endring av forordning (EF) nr. 889/2008 med hensyn til 

kontrollordningen for økologisk produksjon 

1.1.2014 *  

 32013R0567 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 567/2013 av 18. juni 2013 om 

retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater 

1.7.2012 *  

 32013R0586 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 586/2013 av 20. juni 2013 om 

endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater og om unntak fra 

forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til datoen for 

inngivelse av årsrapporten 

31.3.2013 *  

 32013R1030 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 1030/2013 av 24. oktober 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk 

produksjon og merking av økologiske produkter med 

hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll 

1.7.2013 *  
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

 32013R1364 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 1364/2013 av 17. desember 

2013 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til bruk av 

yngel fra ikke-økologisk akvakultur og yngel av ikke-

økologiske muslinger i økologisk akvakultur 

31.12.2013 *  

 32014R0354 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 354/2014 av 8. april 2014 om 

endring og retting av forordning (EF) nr. 889/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk 

produksjon og merking av økologiske produkter med 

hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll 

16.4.2014 *  

 32014R0355 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 355/2014 av 8. april 2014 om 

endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater 

12.4.2014 *  

 32014R0442 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 442/2014 av 30. april 2014 om 

endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til 

anmodninger om oppføring på listen over tredjestater som 

er anerkjent med hensyn til likeverdighet ved import av 

økologiske produkter 

8.5.2014 *  

 32014R0644 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 644/2014 av 16. juni 2014 om 

endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

20.6.2014 *  
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av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater 

 32014R0829 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 829/2014 av 30. juli 2014 om 

endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til 

ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater 

12.4.2014 *  

 32014R0836 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 836/2014 av 31. juli 2014 om 

endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter med hensyn til økologisk 

produksjon, merking og kontroll 

1.1.2015 *  

 32014R1287 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 1287/2014 av 28. november 

2014 om endring og retting av forordning (EF) nr. 

1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med 

hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater 

5.12.2014 *  

 32014R1358 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) nr. 1358/2014 av 18. desember 

2014 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til 

1.1.2015 *  
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økologiske akvakulturdyrs opprinnelse, oppdrettspraksis 

for akvakulturdyr, fôr til økologiske akvakulturdyr samt 

produkter og stoffer som det er tillatt å bruke i økologisk 

akvakultur 

 32015R0131 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2015/131 av 23. januar 2015 om 

endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater 

1.2.2015 *  

 32015R0931 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2015/931 av 17. juni 2015 om 

endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til 

ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater 

30.6.2015 *  

 32015R1980 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2015/1980 av 4. november 2015 om 

retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater 

6.11.2015 *  

 32015R2345 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2015/2345 av 15. desember 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til 

5.1.2016 *  
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ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater 

 32016R0459 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/459 av 18. mars 2016 om 

endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater 

7.7.2016 *  

 32016R0673 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/673 av 29. april 2016 om 

endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter med hensyn til økologisk 

produksjon, merking og kontroll 

7.5.2016 *  

 32016R0910 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/910 av 9. juni 2016 om 

endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater 

17.6.2016 *  

 32016R1330 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/1330 av 2. august 2016 om 

endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater 

24.8.2016 *  

50 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.03.2017  
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Nr. Vedtatt 
dato og 
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 32016R1785 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1785 av 7. 

oktober 2016 om endring av vedlegg II og III til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av cymoksanil, 

fosfan og fosfidsalter samt natrium-5-

nitroguaiakolat,natrium-o-nitrofenolat og natrium-p-

nitrofenolat i eller på visse produkter 

28.4.2017 

* 

  

51 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.03.2017  

 32016R1822 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1822 av 13. 

oktober 2016 om endring av vedlegg II, III og V til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av aklonifen, 

deltametrin, fluazinam, metomyl, sulkotrion og tiodikarb i 

eller på visse produkter 

7.5.2017 

* 

  

 32016R1866 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1866 av 17. 

oktober 2016 om endring av vedlegg II, III og V til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av 3-decen-2-on, 

acibenzolar-S-metyl og heksaklorbenzen i eller på visse 

produkter 

10.5.2017 

* 

  

52 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.03.2017  

 32016R1834 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/1834 av 17. oktober 2016 om 

endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til 

stoffet monepantel 

17.12.2016 *  

53 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.03.2017  
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 32016R1936 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/1936 av 4. november 2016 om 

godkjenning av kalsiumoksid (brent kalk) som 

eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 

2 og 3 

25.11.2016 *  

54 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.03.2017  

 32016R2288 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/2288 av 16. desember 2016 

om godkjenning av piperonylbutoksid som eksisterende 

aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18 

6.1.2017 *  

 32016R2289 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/2289 av 16. desember 2016 

om godkjenning av epsilon-momfluortrin som aktivt stoff 

til bruk i biocidprodukter av type 18 

6.1.2017 *  

 32016R2290 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/2290 av 16. desember 2016 

om godkjenning av pereddiksyre som eksisterende aktivt 

stoff til bruk i biocidprodukter av type 11 og 12 

6.1.2017 *  

 32016R2291 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/2291 av 16. desember 2016 

om godkjenning av L(+)-melkesyre som aktivt stoff til 

bruk i biocidprodukter av type 1 

6.1.2017 *  

55 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.03.2017  

 32016R0950 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/950 av 15. juni 2016 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for 

6.7.2016 *  
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de aktive stoffene 2,4-DB, beta-cyflutrin, karfentrazon-

etyl, Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 

9660), cyazofamid, deltametrin, dimetenamid-P, 

etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, 

foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, 

isoksaflutol, linuron, maleinhydrasid, mesotrion, 

oksasulfuron, pendimetalin, pikoksystrobin, siltiofam og 

trifloksystrobin 

 32016R0952 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/952 av 15. juni 2016 om 

godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko 

Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 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 

6.7.2016 *  

 32016R1424 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/1424 av 25. august 2016 om 

fornyet godkjenning av det aktive stoffet tifensulfuron-

metyl 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 

1.11.2016 *  

 32016R1429 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/1429 av 26. august 2016 om 

godkjenning av det aktive stoffet Bacillus 

amyloliquefaciens stamme MBI 600 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 

om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

16.9.2016 *  
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vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 

56 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.03.2017  

 32016R1978 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/1978 av 11. november 2016 

om godkjenning av basisstoffet solsikkeolje 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 

2.12.2016 *  

57 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.03.2017  

 32016R0635 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/635 av 22. april 2016 om 

endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000 

med hensyn til visse referansemetoder for analyse av 

alkoholsterke drikker 

17.10.2016 *  

58 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 18.03.2017  

 32017R0001 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2017/1 av 3. januar 2017 om 

framgangsmåter for identifikasjon av fartøyer i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/53/EU om 

fritidsfartøyer og vannscootere 

24.1.2017 *  

59 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester) 

 18.03.2017 Norge, Island og 

Liechtenstein har art. 103 

forbehold. 
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 32013L0037 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2013/37/EU av 26. juni 2013 om endring av direktiv 

2003/98/EF om viderebruk av informasjon fra offentlig 

sektor 

18.7.2015  * 

60 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.03.2017  

 32016L2309 KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/2309 av 16. 

desember 2016 om fjerde tilpasning til den vitenskapelige 

og tekniske utviklingen av vedleggene til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om 

innlands transport av farlig gods 

9.1.2017 *  

61 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.03.2017  

 32016D1945 KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/1945 av 14. 

oktober 2016 om likeverdighet mellom ulike 

førerkortklasser 

29.11.2016 *  

62 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.03.2017  

 52015XC080802 Liste over godkjente tredjestater med hensyn til systemene 

for opplæring og sertifisering av sjøfolk i henhold til 

direktiv 2008/106/EF 

8.8.2016 *  

63 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.03.2017  

 32016R2096 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2096 av 30. 

november 2016 om endring av forordning (EU) nr. 

1254/2009 med hensyn til visse kriterier for hvordan 

medlemsstatene kan fravike de felles grunnleggende 

standardene for sikkerhet i sivil luftfart og vedta 

alternative sikkerhetstiltak 

21.12.2016 *  

64 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.03.2017  

 32016R2120 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/2120 av 2. desember 2016 om 

23.12.2016 *  
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endring av forordning (EF) nr. 1033/2006 med hensyn til 

bestemmelsene nevnt i artikkel 3 nr. 1 

65 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.03.2017  

 32016R2345 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/2345 av 14. desember 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 262/2009 og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 med 

hensyn til henvisninger til ICAO-bestemmelser 

21.12.2016 *  

66 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  18.03.2017  

 32016R1872 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1872 av 6. 

oktober 2016 om opprettelse av 2016-utgaven av 

«Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved 

rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 

1.1.2016 *  

67 17.3.2017 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  18.03.2017  

 32016R2236 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGS-

FORORDNING (EU) 2016/2236 av 12. desember 2016 

om angivelse av de tekniske egenskapene for 

tilleggsundersøkelsen for 2018 om forenlighet mellom 

yrkesaktivt liv og familieliv 

2.1.2017 *  

      

      

 

 


