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1 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 9.02.19  

 32018D1136 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1136 
av 10. august 2018 om risikoreduserende tiltak og styrkede 
biosikkerhetstiltak og systemer for tidlig påvisning knyttet 
til de risikoene viltlevende fugler utgjør for overføring av 
virus av høypatogen aviær influensa til fjørfe 

3.9.2018 *  

2 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 9.02.19  

 32018R1550 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1550 
av 16. oktober 2018 30012019 om fornyet godkjenning av 
benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente 
smågriser og oppfôringssvin og om oppheving av forordning 
(EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 (innehaver av 
godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd) 

6.11.2018 *  

3 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 9.02.19  

 
32018L1027 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1027 av 

19. juli 2018 om endring av rådsdirektiv 66/402/EØF med 
hensyn til isolasjonsavstander for Sorghum spp. 

1.1.2019 *  

 
32018L1028 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1028 av 

19. juli 2018 om retting av gjennomføringsdirektiv (EU) 
2016/2109 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF med 
hensyn til oppføring av nye arter og det botaniske navnet på 
arten Lolium x boucheanum Kunth 

1.1.2019 *  
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4 
 

8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 9.02.19  

 32018R1587 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1587 
av 22. oktober 2018 om tilbakekalling av utpekingen av 
Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, som EU-
referanselaboratorium for restmengder oppført i gruppe B 3) 
bokstav c) i vedlegg I til rådsdirektiv 96/23/EF 

1.1.2019 *  

5 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.02.19  

 32018R0685 Kommisjonsforordning (EU) 2018/685 av 3. mai 2018 om 
endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av abamektin, øl, fluopyram, 
fluksapyroksad, maleinhydrasid, sennepsfrøpulver og 
teflutrin i eller på visse produkter 

5.6.2018 *  

 32018R0686 Kommisjonsforordning (EU) 2018/686 av 4. mai 2018 om 
endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og 
triklopyr i eller på visse produkter 

5.6.2018 *  

 32018R0687 Kommisjonsforordning (EU) 2018/687 av 4. mai 2018 om 
endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av acibenzolar-s-metyl, 
benzovindiflupyr, bifentrin, biksafen, klorantraniliprol, 
deltametrin, flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, 

5.6.2018 *  
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metrafenon, pendimetalin og teflubenzuron i eller på visse 
produkter 

6 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.02.19  

 32018R0832 Kommisjonsforordning (EU) 2018/832 av 5. juni 2018 om 
endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av cyantraniliprol, cymoksanil, 
deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, 
fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, 
metazaklor, propamokarb, propargitt, pyrimetanil, 
sulfoksaflor og trifloksystrobin i eller på visse produkter 

26.6.2018 *  

7 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.02.19  

 32018R1246 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1246 av 18. september 
2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til oppføring 
av trepyrolysedestillat på EU-listen over aromaer 

23.4.2018 *  

8 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.02.19  

 32018R1259 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1259 av 20. september 
2018 om endring av forordning (EU) nr. 873/2012 om 
overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og 
kildematerialer fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder 

1.10.2018 *  
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forlengelse av overgangsperioden i artikkel 4 for aromaen 
«grillaromakonsentrat (vegetabilsk)» FL-nr. 21.002 

9 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.02.19  

 32018R1023 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023 
av 23. juli 2018 om retting av gjennomføringsforordning 
(EU) 2017/2470 om opprettelse av EU-listen over nye 
næringsmidler 

13.8.2018 *  

 32018R1631 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1631 
av 30. oktober 2018 om tillatelse til å bringe 
tranebærekstrakt 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 

20.11.2018 *  

 32018R1632 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1632 
av 30. oktober 2018 om tillatelse til å bringe basisk 
myseproteinisolat fra kumelk i omsetning som et nytt 
næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

20.11.2018 *  

 32018R1633 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1633 
av 30. oktober 2018 om tillatelse til å bringe raffinert 
rekepeptidkonsentrat i omsetning som et nytt næringsmiddel 
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2015/2283, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

20.11.2018 *  
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 32018R1647 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1647 
av 31. oktober 2018 om tillatelse til å bringe hydrolysat fra 
egghinne i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og 
om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) 2017/2470 

25.11.2018 *  

 32018R1648 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1648 
av 29. oktober 2018 om tillatelse til å bringe xylo-
oligosakkarider i omsetning som et nytt næringsmiddel i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2015/2283, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

26.11.2018 *  

10 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.02.19  

 32018R0555 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/555 av 
9. april 2018 om et samordnet flerårig kontrollprogram i 
Unionen for 2019, 2020 og 2021 for å sikre overholdelse av 
øvre grenseverdier for rester av pesticider og for å vurdere 
forbrukernes eksponering for pesticidrester i og på 
næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse 

1.1.2019 *  

11 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.02.19  

 32018R1513 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1513 av 10. oktober 2018 
om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 
vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

1.11.2018 *  
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kjemikalier (REACH) med hensyn til visse stoffer som er 
klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 
reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A eller 1B 

12 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.02.19  

 32018D1477 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1477 
av 2. oktober 2018 om vilkårene for godkjenning av 
biocidprodukter som inneholder 
etylbutylacetylaminopropionat, forelagt av Belgia i samsvar 
med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 528/2012 

24.10.2018 *  

 32018D1479 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1479 
av 3. oktober 2018 om utsettelse av utløpsdatoen for 
godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter 
av type 8 

24.10.2018 *  

13 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.02.19  

 32018D1622 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1622 
av 29. oktober 2018 om avslag på godkjenning av visse 
aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

19.11.2018 *  

 32018D1623 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1623 
av 29. oktober 2018 om mygg som på en ikke-naturlig måte 
er blitt smittet med Wolbachia og benyttet til bekjempelse av 
smittebærere, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i 
europaparlaments- og rådsforordning(EU) nr. 528/2012 

19.11.2018 *  
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14 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.02.19  

 32018R0660 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/660 av 
26. april 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 
bentazon 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 

1.6.2018 *  

 32018R0670 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/670 av 
30. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 
godkjenningsperioden for de aktive stoffene bromukonazol, 
buprofezin, haloksyfop-P og napropamid 

23.5.2018 *  

 32018R0679 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/679 av 
3. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 
forklorfenuron 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 

1.6.2018 *  

 32018R0690 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/690 av 
7. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 
nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 
det aktive stoffet fenazakin 

28.5.2018 *  
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 32018R0691 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/691 av 
7. mai 2018 om godkjenning av basisstoffet talkum (E 553b) 
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 
endring av vedlegget til Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2 

28.5.2018 *  

 32018R0692 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/692 av 
7. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 
zoksamid 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 

1.7.2018 *  

 32018R0710 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/710 av 
14. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 
siltiofam 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 

1.7.2018 *  

 32018R0755 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/755 av 
23. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 
propyzamid som et aktivt 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 

1.7.2018 *  
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 32018R0783 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/783 av 
29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 
nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 
det aktive stoffet imidakloprid 

19.6.2018 *  

 32018R0785 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/785 av 
29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 
nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 
det aktive stoffet tiametoksam 

19.6.2018 *  

15 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.02.19  

 32018R1060 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1060 
av 26. juli 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 
trifloksystrobin 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 

1.8.2018 *  

16 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)  9.02.19  

 32018D0749 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/749 av 
18. mai 2018 om anerkjennelse av Kroatias rapport om 
typiske klimagassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer i 
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF 

11.6.2018 *  

17 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 9.02.19  
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 32017R0309 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/309 av 
23. februar 2017 om fastsettelse av tekniske opplysninger til 
bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. 
desember 2016 til 30. mars 2017 i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang 
til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 
gjenforsikring 

31.12.2016 *  

 32017R0812 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/812 av 
15. mai 2017 om fastsettelse av tekniske opplysninger til 
bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. 
mars til 29. juni 2017 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve 
virksomhet innen forsikring og gjenforsikring 

31.3.2017 *  

 32017R1421 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1421 
av 2. august 2017 om fastsettelse av tekniske opplysninger 
til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni 
til 29. september 2017 i samsvar med europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve 
virksomhet innen forsikring og gjenforsikring 

30.6.2017 *  

 32017R2015 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2015 
av 9. november 2017 om fastsettelse av tekniske 
opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske 
avsetninger og basiskapital for rapportering med 
referansedatoer fra 30. september 2017 til 30. desember 

30.9.2017 *  
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2017 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet 
innen forsikring og gjenforsikring 

18 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Island, Liechtenstein og 
Norge har art. 103-
forbehold. 
 

 32014R0909 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 av 
23. juli 2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den 
europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring 
av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 
236/2012 

17.9.2014  * 

19 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitebeslutning 
21/2018. 

 32016R0911 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/911 av 
9. juni 2016 om fastsettelse av tekniske standarder med 
hensyn til formen på og innholdet i beskrivelsen av avtaler 
om gruppeintern finansiell støtte i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv2014/59/EU om 
fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 
krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak 

30.6.2016  * 

 32016R1712 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1712 av 7. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting 
og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og 
verdipapirforetak med hensyn til tekniske 

16.10.2016  * 
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reguleringsstandarder som spesifiserer et minstesett av 
opplysninger om finansielle kontrakter som skal inngå i de 
detaljerte registrene, og under hvilke omstendigheter kravet 
bør pålegges 

20 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitebeslutning 
18/2019 

 32017R0389 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/389 av 11. 
november 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til 
parametrene for beregning av overtredelsesgebyrer for 
manglende oppgjør samt verdipapirsentralers virksomhet i 
vertsstater 

10.3.2019 
 

 * 

 32017R0390 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/390 av 11. 
november 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for visse tilsynskrav for 
verdipapirsentraler og utpekte kredittinstitusjoner som tilbyr 
tilknyttede banktjenester 

30.3.2017  * 

 32017R0391 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/391 av 11. 
november 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for ytterligere spesifisering av 
innholdet i rapporteringen av internalisert oppgjør 

10.3.2019  * 

 32017R0392 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/392 av 11. 
november 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske 

30.3.2017  * 
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reguleringsstandarder for krav til tillatelse til, tilsyn med og 
drift av verdipapirsentraler 

 32017R0393 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/393 av 
11. november 2016 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for malene og framgangsmåtene 
for rapportering og overføring av opplysninger om 
internalisert oppgjør i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 909/2014 

10.3.2019 
 

 * 

 32017R0394 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/394 av 
11. november 2016 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -
framgangsmåter for tildeling av tillatelse til, gjennomgåelse 
og vurdering av verdipapirsentraler, for samarbeidet mellom 
myndigheter i hjemstaten og vertsstaten, for samrådet med 
myndigheter som medvirker ved tildeling av tillatelser til å 
yte tilknyttede banktjenester, for tilgang knyttet til 
verdipapirsentraler og for formatet på de registrene som 
verdipapirsentralene skal føre i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 

30.3.2017  * 

21 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Island, Liechtenstein og 
Norge har art. 103-
forbehold. 
 

 32015R0751 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 av 29. 
april 2015 om formidlingsgebyrer for kortbaserte 
betalingstransaksjoner 

8.6.2015  * 
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22 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  9.02.19  

 32018R1048 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1048 
av 18. juli 2018 om fastsettelse av krav til bruk av 
luftrommet og operative prosedyrer for ytelsesbasert 
navigasjon 

3.12.2020 
* 

  

23 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  9.02.19  

 32018D1147 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1147 
av 10. august 2018 om fastsettelse av konklusjoner om beste 
tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallsbehandling, i 
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

6.9.2018 *  

24 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  9.02.19  

 32018D0993 Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/993 av 11. juli 2018 om 
endring av avgjerd (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 
2017/1216, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 med omsyn 
til lengda på overgangsperioden 

2.8.2018 *  

25 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  9.02.19  

 32018R0649 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/649 av 23. 
januar 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 med hensyn til 
utviklingen når det gjelder massen til nye personbiler som 
ble registrert i 2014, 2015 og 2016 

17.5.2018 *  
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26 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  9.02.19  

 32018R0258 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/258 av 
21. februar 2018 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 725/2011 for å tilpasse den til endringen i den 
påbudte prøvingsprosedyren og forenkle de administrative 
framgangsmåtene for søking og sertifisering 

15.3.2018 *  

27 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  9.02.19  

 32018R0259 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/259 av 
21. februar 2018 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 427/2014 for å tilpasse den til endringen i den 
påbudte prøvingsprosedyren og forenkle de administrative 
framgangsmåtene for søking og sertifisering 

15.3.2018 *  

28 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  9.02.19  

 32016D2321 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2321 
av 19. desember 2016 om formatet på 
gjenvinningssertifikatet som utstedes i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 

9.1.2017 *  

 32016D2322 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2322 
av 19. desember 2016 om formatet på erklæringen om 
sluttført gjenvinning av skip som kreves i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 
om gjenvinning av skip 

9.1.2017 *  
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 32016D2323 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 
av 19. desember 2016 om opprettelse av den europeiske 
listen over skipsgjenvinningsanlegg i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 
om gjenvinning av skip 

9.1.2017 *  

 32016D2324 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2324 
av 19. desember 2016 om formatet på meldingen om 
planlagt oppstart av gjenvinning av skip som kreves i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
1257/2013 om gjenvinning av skip 

9.1.2017 *  

 32016D2325 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2325 
av 19. desember 2016 om formatet på sertifikatet for 
fortegnelsen over farlige materialer som utstedes i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
1257/2013 om gjenvinning av skip 

9.1.2017 *  

 32018D0684 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/684 av 
4. mai 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 
2016/2323 for å oppdatere den europeiske listen over 
skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 

9.1.2017 *  

29 8.2.2019 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid 
på særlige områder utenfor de fire friheter 

 9.02.19  

 32018R0596 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/596 av 18. 
april 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1295/2013 om 
opprettelse av programmet Kreativt Europa (2014–2020) 

1.1.2018 *  
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30 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) - trukket 

   

31 29.3.2019  Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 29.3.2019 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 
 

32019R0221 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/221 av 
6. februar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 785/2007, 
(EF) nr. 379/2009, (EF) nr. 1087/2009, (EU) nr. 9/2010, 
(EU) nr. 337/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 
389/2011, (EU) nr. 528/2011,(EU) nr. 840/2012, (EU) nr. 
1021/2012, (EU) 2016/899, (EU) 2016/997, (EU) 2017/440 
og (EU) 2017/896 med hensyn til navnet på innehaveren av 
godkjenningen og representanten for innehaveren av 
godkjenningen av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer 

30.3.2019  * 

 32019R0138 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/138 av 
29. januar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 
1356/2004, (EF) nr. 1464/2004, (EF) nr. 786/2007, (EF) nr. 
971/2008, (EU) nr. 1118/2010, (EU) nr. 169/2011 og 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 888/2011 og (EU) nr. 
667/2013 med hensyn til navnet på innehaveren av 
godkjenningen av tilsetningsstoffer i fôrvarer 

19.2.2019  * 

 32019R0146 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/146 av 
30. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2015/502 om godkjenning av preparatet av 
Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som tilsetningsstoff 
i fôrvarer for melkekyr 

30.3.2019  * 
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32 
 

29.3.2019  Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)  29.3.2019 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 
 

32019R0500 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/500 om 
fastsettelse av beredskapstiltak innenfor koordinering av 
trygdeordninger i forbindelse med Det forente kongerike 
Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den europeiske 
union 

13.4.2019  * 

33  Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) - trukket 

   

34  Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) - trukket 

   

35 29.3.2019  Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 29.3.2019 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom  Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 32018D2031 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 
av 19. desember 2018 om fastsettelse av at rammereglene 
som gjelder for sentrale motparter i Det forente kongerike 
Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er 
likeverdige i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

21.12.2018  * 

 32017D1857 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1857 
av 13. oktober 2017 om anerkjennelsen av De forente staters 
rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for 
derivattransaksjoner under tilsyn av Commodity Futures 
Trading Commission som likeverdige med visse krav i 

3.11.2017  * 
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artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og 
transaksjonsregistre 

36 29.3.2019  Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 29.3.2019 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 32019R0396 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/396 av 19. 
desember 2018 om endring av delegert forordning (EU) 
2015/2205, delegert forordning (EU) 2016/592 og delegert 
forordning (EU) 2016/1178 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 
med hensyn til datoen da clearingplikten får virkning for 
visse typer kontrakter 

14.3.2019  * 

37 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 29.3.2019 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale, og 
avhenger av ikrafttredelse 
av EØS-komitebeslutning 
83/2019 

 32019R0397 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/397 av 
19.desember 2018 om endring av delegert forordning (EU) 
2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til siste dato 
da motparter fortsatt kan anvende sine framgangsmåter for 
risikostyring for visse OTC-derivatkontrakter som ikke 
cleares gjennom en sentral motpart 

14.3.2019  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2019 
 

Nr. Vedtatt 

Dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomførings-
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 
 

38 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 29.3.2019 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale, og 
avhenger av 
ikrafttredelse av 18/2019 

 32018D2030 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 
av 19. desember 2018 om fastsettelse av at rammereglene 
som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike 
Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er 
likeverdige i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 909/2014 

21.12.2018  * 

39 29.3.2019  Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) - 
trukket 

   

40 29.3.2019  Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) - 
trukket 

   

41 29.3.2019  Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.3.2019 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom  Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 32019R0413 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/413 av 
14. mars 2019 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2015/1998 med hensyn til tredjestater anerkjent for 
anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med 
de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil 
luftfart 

16.3.2019  * 
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42 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.3.2019 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 32019R0494 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/494 om 
visse aspekter ved flysikkerheten i forbindelse med Det 
forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding 
av Unionen 

13.4.2019  * 

43 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  29.3.2019 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 32019R0225 Kommisjonsforordning (EU) 2019/225 av 6. februar 2019 
om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 med hensyn til 
luftfartøyoperatører som Det forente kongerike er angitt som 
forvaltningsmedlemsstat for 

30.3.2019  * 

44 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid 
på særlige områder utenfor de fire friheter - trukket 

   

45 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid 
på særlige områder utenfor de fire friheter - trukket 

   

46 
 

29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 30.03.19  

 32018R0723 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/723 av 
16. mai 2018 om endring av vedlegg I og II til 
rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 om vern av dyr på 
tidspunktet for avliving med hensyn til godkjenning av 
bedøving med lavt atmosfærisk trykk 

18.5.2018 
 

*  
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47 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 30.03.19  

 32018R1936 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1936 
av 10. desember 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 med hensyn til 
den øvre grenseverdien for dimetylaminoetanol (DMAE) 

31.12.2018 *  

 32018R1957 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1957 
av 11. desember 2018 om endring av forordning (EF) nr. 
885/2010 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 
preparatet av narasin og nicarbazin som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av 
godkjenningen: Eli Lilly and Company Ltd) 

1.1.2019 *  

 32018R1980 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1980 
av 13. desember 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325 med hensyn til 
vilkårene for godkjenning av preparater av flytende lecitiner, 
hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner 
somtilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter 

3.1.2019 *  

48 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 
30.03.19 

 

 32018R1079 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1079 
av 30. juli 2018 om godkjenning av et preparat av Bacillus 
subtilis DSM 28343 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: Lactosan 
GmbH & Co. KG) 

20.8.2018 *  
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 32018R1080 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1080 
av 30. juli 2018 om godkjenning av preparatet av Bacillus 
subtilis DSM 29784 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging 
(innehaver av godkjenningen:Adisseo France SAS) 

20.8.2018 *  

 32018R1081 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1081 
av 30. juli 2018 om godkjenning av preparatet av Bacillus 
subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer 
for oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Asahi 
Calpis Wellness Co. Ltd, representert ved Asahi Calpis 
Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) 

20.8.2018 *  

 32018R1090 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1090 
av 31. juli 2018 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-
betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av 
Komagataella pastoris CBS 25376) og Komagataella 
pastoris CBS 26469) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
oppfôringskyllinger, livkyllinger, oppfôringskalkuner, alle 
fuglearter til egglegging eller til avl, avvente smågriser og 
mindre utbredte arter av svin (avvente) (innehaver av 
godkjenningen: Kaesler Nutrition GmbH) 

20.8.2018 *  

49 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 30.03.19  

 
32018R1254 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1254 

av 19. september 2018 om avslag på godkjenning av 
riboflavin (80 %) framstilt av Bacillus subtilis KCCM-
10445 som fôrtilsetningsstoff i funksjonsgruppen 

10.10.2018 *  
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«vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinertestoffer med 
tilsvarende virkning» 

 32018R1533 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1533 
av 12. oktober 2018 om godkjenning av natriumalginat som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for katt, hund og andre dyr som 
ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon samt for fisk, 
og av kaliumalginat som tilsetningsstoff i fôrvarer for katt 
og hund 

4.11.2018 *  

 32018R1543 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1543 
av 15. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av 
Pediococcus pentosaceus DSM 32291 som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for alle dyrearter 

5.11.2018 *  

50 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 30.03.19  

 
32018R1558 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1558 

av 17. oktober 2018 om godkjenning av ny bruk av 
preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for katt og hund (innehaver av 
godkjenningen: Centro Sperimentale del Latte) 

7.11.2018 *  

51 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 30.03.19  

 
32018R1559 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1559 

av 17. oktober 2018 om godkjenning av spisskummen 
(tinktur) (Cuminum cyminum L.) som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for alle dyrearter 

7.11.2018 * 
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32018R1566 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1566 
av 18. oktober 2018 om godkjenning av preparatet av endo-
1,3(4)-betaglukanase og endo-1,4-betaxylanase framstilt av 
Aspergillus niger (NRRL 25541) og alfa-amylase framstilt 
av Aspergillus niger (ATCC66222) som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for avvente smågriser og mindre utbredte arter av 
svin (avvente) og om endring av forordning (EF) nr. 
1453/2004 (innehaver av godkjenningen: Andrès Pintaluba 
S.A.) 

8.11.2018 * 
 

 32018R1567 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1567 
av 18. oktober 2018 om retting av gjennomføringsforordning 
(EU) 2018/249 om godkjenning av taurin, beta-alanin, L-
alanin, L-arginin, L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin, 
L-leucin, L-fenylalanin,L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-
metionin, L-valin, L-cystein, glysin, mononatriumglutamat 
og L-glutaminsyre som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 
dyrearter og L-cysteinhydrokloridmonohydrat i fôrvarer for 
alle arter unntatt katt og hund 

15.3.2018 * 
 

 32018R1568 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1568 
av 18. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av 
fumonisinesterase framstilt av Komagataella phaffii (DSM 
32159) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin og alle 
fjørfearter 

8.11.2018 * 
 

52 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 30.03.19  

 
32018R1564 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1564 

av 17. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av 
8.11.2018 * 
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dolomitt-magnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 
dyrearter med unntak av melkekyr og andre drøvtyggere 
beregnet på melkeproduksjon, avvente smågriser og 
oppfôringssvin  

32018R1565 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1565 
av 17. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av endo-
1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus (DSM 
28088) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte 
fjørfearter, unntatt eggleggende fjørfe, oppfôringskalkuner, 
avlskalkuner, avvente smågriser, oppfôringssvin og mindre 
utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen Elanco 
GmbH) 

8.11.2018 * 
 

 32018R1569 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1569 
av 18. oktober 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 1110/2011 godkjenning 
av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av 
Trichoderma reesei (CBS 114044) som tilsetningsstoff I 
fôrvarer for verpehøner, mindre utbredte fjørfearter og 
oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Roal Oy) 

8.11.2018 * 
 

 32018R1903 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1903 av 5. desember 
2018 om retting av vedlegg IV, VI og VII til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 om 
omsetning og bruk av fôrvarer, og om retting av visse 
språkversjoner av vedlegg II, IV, V og VI til nevnte 
forordning 

26.12.2018 * 
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53 20.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 30.03.19  

 32019R0008 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/8 av 3. 
januar 2019 om godkjenning av hydroksyanalog av metionin 
og dens kalsiumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 
dyrearter 

24.1.2019 * 
 

 32019R0009 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/9 av 3. 
januar 2019 om godkjenning av vannfritt betain som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for dyr bestemt til 
næringsmiddelproduksjon, unntatt kanin 

24.1.2019 * 
 

 32019R0010 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/10 av 
3. januar 2019 om godkjenning av et preparat av en naturlig 
blanding av illitt-montmorillonitt-kaolitt som tilsetningsstoff 
i fôrvarer for alle dyrearter 

24.1.2019 * 
 

 32019R0011 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/11 av 
3. januar 2019 om godkjenning av et preparat av 
Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for purker, spedgriser, avvente smågriser og 
oppfôringssvin, og om endring av forordning (EF) 
nr. 252/2006, (EF) nr. 943/2005 og (EF) nr. 1200/2005 
(innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products 
Ltd, representert ved DSM Nutritional Products Sp. z o.o) 

24.1.2019 * 
 

 32019R0012 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/12 av 
3. januar 2019 om godkjenning av L-arginin som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

24.1.2019 * 
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54 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 30.03.19  

 32018R0960 Kommisjonsforordning (EU) 2018/960 av 5. juli 2018 om 
endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av lambdacyhalotrin i eller på visse 
produkter 

26.1.2019 * 
 

 32018R1049 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1049 av 25. juli 2018 om 
endring av vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 

1.4.2018 * 
 

55 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 30.03.19  

 
32018R1514 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1514 av 10. oktober 2018 

om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av abamektin, acibenzolar-s-metyl, 
klopyralid, emamektin, fenheksamid, fenpyrazamin, 
fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talkum 
E553B og tebukonazol i eller på visse produkter 

1.11.2018 * 
 

 
32018R1515 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1515 av 10. oktober 2018 

om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av difenylamin og oksadiksyl i eller 
på visse produkter 

1.5.2019 * 
 

 
32018R1516 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1516 av 10. oktober 2018 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og 
1.5.2019 * 
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rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av penokssulam, triflumizol og 
triflumuron i eller på visse produkter 

56 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 30.03.19  

 
32018H0464 Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/464 av 19. mars 

2018 om overvåking av metaller og jod i tang, tare, 
saltplanter og produkter basert på tang og tare 

21.3.2018 * 
 

57 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 
30.03.19 

 

 32018R0986 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/986 av 
3. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 
2015/504 med hensyn til tilpasning av de administrative 
bestemmelsene om godkjenning av og markedstilsyn for 
jordbruks- og skogbrukskjøretøyer til utslippsgrensene i 
trinn V 

7.8.2018 *  

58 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.03.19  

 32018R1461 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1461 av 28. september 
2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og av vedlegget til 
kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til 
bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i 
kosttilskudd 

21.10.2018 * 
 

 32018R1462 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1462 av 28. september 
2018 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 

21.10.2018 * 
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231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for 
næringsmiddeltilsetninger oppført i vedlegg II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 
med hensyn til spesifikasjonene for visse sorbitanestere (E 
491, sorbitanmonostearat, E 492, sorbitantristearat og E 495, 
sorbitanmonopalmitat) 

 32018R1472 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1472 av 28. september 
2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til 
kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til 
kochenille, karminsyre, karminer (E 120) 

23.10.2018 * 
 

 32018R1481 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1481 av 4. oktober 2018 
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til 
kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til 
oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) 

25.10.2018 * 
 

 32018R1482 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1482 av 4. oktober 2018 
om endring av vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til koffein og 
teobromin 

25.10.2018 * 
 

 32018R1497 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1497 av 8. oktober 2018 
om endring av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til 
næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i 
kosttilskudd 

29.10.2018 * 
 

 32018R1649 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1649 av 5. november 
2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og 

26.11.2018 * 
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rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning 
av visse aromastoffer fra EU-listen 

59 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 
30.03.19 

 

 32019R0037 Kommisjonsforordning (EU) 2019/37 av 10. januar 2019 om 
endring og retting av forordning (EU) nr. 10/2011 om 
plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i 
kontakt med næringsmidler 

31.01.2019 *  

60 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.03.19  

 32018R1555 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1555 av 17. oktober 2018 
om avslag på godkjenning av visse helsepåstander om 
næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko 

7.11.2018 * 
 

 32018R1556 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1556 av 17. oktober 2018 
om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om 
næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko 
og barns utvikling og helse 

7.11.2018 * 
 

61 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.03.19  

 
32018R0470 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/470 av 

21. mars 2018 om nærmere regler for den øvre 
grenseverdien for restmengder som skal tas i betraktning ved 
kontroll av næringsmidler fra dyr som er blitt behandlet i EU 
i henhold til artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF 

11.4.2018 * 
 

62 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.03.19  
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 32018R0721 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/721 av 
16. mai 2018 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for 
å klassifisere stoffet svineprolaktin med hensyn til øvre 
grenseverdi for restmengder 

6.6.2018 * 
 

 32018R0722 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/722 av 
16. mai 2018 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for 
å klassifisere stoffet eprinomektin med hensyn til øvre 
grenseverdi for restmengder 

16.7.2018 * 
 

63 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.03.19  

 
32018R1076 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1076 

av 30. juli 2018 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 
for å klassifisere stoffet isofluran med hensyn til øvre 
grenseverdi for restmengder 

29.9.2018 * 
 

64 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.03.19  

 
32018R1718 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1718 av 

14. november 2018 om endring av forordning (EF) 
nr. 726/2004 med hensyn til Det europeiske legemiddelbyrås 
sete 

30.3.2019 * 
 

65 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.03.19  

 
32018R1881 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1881 av 3. desember 

2018 om endring av vedlegg I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI 
og XII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av 

1.1.2020 
* 
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samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for å ta 
hensyn til nanoformer av stoffer 

66 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.03.19  

 
32018R2005 Kommisjonsforordning (EU) 2018/2005 av 17. desember 

2018 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 hensyn til bis(2-etylheksyl)ftalat 
(DEHP), dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP) og 
diisobutylftalat (DIBP) 

7.1.2019 * 
 

67 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.03.19  

 
32018R1480 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1480 av 4. oktober 2018 

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 utvikling, og om retting av 
kommisjonsforordning (EU) 2017/776 

25.10.2018 * 
 

68 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.03.19  

 32018D1305 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1305 
av 26. september 2018 om vilkårene for godkjenning av en 
biocidproduktfamilie som inneholder deltametrin, forelagt 
av Sverige i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 

18.10.2018 * 
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 32018R1292 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1292 
av 25. september 2018 om godkjenning av cyfenotrin som 
eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18 

16.10.2018 * 
 

69 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.03.19  

 32018R0917 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/917 av 
27. juni 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 
nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 
godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-
cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, 
bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, karvon, 
klorprofam, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, 
dimetomorf, dikvat, etefon, etoprofos, etoksazol, 
famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumioksazin, 
fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, 
Gliocladium catenulatum stamme: J1446, isoksaflutol, 
metalaksyl-m, metiokarb, metoksyfenozid, metribuzin, 
milbemektin, oksasulfuron, Paecilomyces lilacinus stamme 
251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, 
protiokonazol, pymetrozin og s-metolaklor 

29.6.2018 * 
 

 32018R1019 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1019 
av 18. juli 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det 
aktive stoffet oksasulfuron i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

8.8.2018 * 
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 32018R1043 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1043 
av 24. juli 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det 
aktive stoffet fenamidon i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

14.8.2018 * 
 

 32018R1061 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1061 
av 26. juli 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 
karfentrazon-etyl i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

1.8.2018 * 
 

 32018R1075 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1075 
av 27. juli 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 
Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 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 

1.8.2018 * 
 

 32018R1260 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1260 
av 20. september 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til 
forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 
pyridaben, kinmerak og sinkfosfid 

11.10.2018 * 
 

 32018R1278 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1278 
av 21. september 2018 om godkjenning av det aktive stoffet 

14.10.2018 * 
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med lav risiko Pasteuria nishizawae Pn1 i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om 
omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget 
til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
540/201 

70 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.03.19  

 
32018R0987 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/987 av 27. april 

2018 om endring og retting av delegert forordning (EU) 
2017/655 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til overvåking 
av utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i 
bruk som er montert i ikke-veigående mobile maskiner 

7.8.2018 * 
 

71 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.03.19  

 
32018R0988 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/988 av 

27. april 2018 om endring og retting av 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 om fastsettelse av 
administrative krav knyttet til utslippsgrenser for og 
typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående 
mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/1628 

7.8.2018 * 
 

72 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)   Island og Norge har art. 
103-forbehold.  

32017R1369 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 av 4. 
juli 2017 om fastsetjing av ei ramme for energimerking og 
om oppheving av direktiv 2010/30/EU 

1.8.2017 
 

* 
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73 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)  30.03.19   
32018R0543 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/543 av 23. 

januar 2018 om retting av den spanske språkversjonen av 
delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 812/2013 om 
utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 
med omsyn til energimerking av vassvarmarar, 
varmtvassbehaldarar og pakkar med vassvarmar og 
solvarmeinnretning 

26.4.2018 * 
 

74 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Island har art. 103-
forbehold.  

32015L1513 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1513 av 9. 
september 2015 om endring av direktiv 98/70/EF om 
kvaliteten på bensin og dieselolje og om endring av direktiv 
2009/28/EF om å fremme bruk av energi fra fornybare kilder 

10.9.2017 
 

* 

75 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Liechtenstein har art. 
103-forbehold.  

32015L1535 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 av 9. 
september 2015 om en informasjonsprosedyre for tekniske 
forskrifter og regler for informasjonssamfunnstjenester 

7.10.2015 
 

* 

76  Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) – 
trukket 

   

77 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)  30.03.19   
32016D0720(01) Beslutning nr. H8 av 17. desember 2015 (ajourført med 

mindre tekniske forklaringer 9. mars 2016) om 
forretningsorden for og sammensetning av Den tekniske 

20.7.2016 * 
 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2019 
 

Nr. Vedtatt 

Dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomførings-
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 
 

komité for databehandling under Den administrative 
kommisjon for koordinering av trygdeordninger 

78 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Island, Liechtenstein og 
Norge har art. 103-
forbehold. 

 32014L0065 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 
2014 om markeder for finansielle instrumenter og om 
endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU 

3.7.2015 
 

* 

 32014R0600 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 av 
15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og 
om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 

3.7.2017 
 

* 

 32016L1034 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1034 av 23. 
juni 2016 om endring av direktiv 2014/65/EU om markeder 
for finansielle instrumenter 

1.7.2016 
 

* 

 32016R1033 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1033 av 
23. juni 2016 om endring av forordning (EU) nr. 600/2014 
om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 
nr. 596/2014 om markedsmisbruk og forordning (EU) nr. 
909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den 
europeiske union og om verdipapirsentraler 

1.7.2016 
 

* 

79 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Island, Liechtenstein og 
Norge har art. 103-
forbehold. 

 32013L0036 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU av 26. juni 
2013 om adgang til å utøve virksomhet som 
kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og 

31.12.2013 
 

* 
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verdipapirforetak, om endring av direktiv 2002/87/EF og om 
oppheving av direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF 

 32013R0575 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 
26. juni 2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og 
verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 
648/2012 

1.1.2014 
 

* 

 32017R2395 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2395 av 
12. desember 2017 om endring av forordning (EU) nr. 
575/2013 med hensyn til overgangsordninger for å redusere 
virkningen av innføringen av IFRS 9 på ansvarlig kapital og 
for behandlingen av visse eksponeringer i offentlig sektor 
som er angitt i en medlemsstats nasjonale valuta, som store 
eksponeringer 

1.1.2018 
 

* 

80 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitebeslutning 
79//2019  

32014R0241 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 av 7. 
januar 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for krav til ansvarlig kapital for 
institusjoner 

3.4.2014 
 

* 

 32014R0680 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for institusjoners 
tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

29.6.2014 
 

* 
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 32014R0710 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
710/2014 av 23. juni 2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for vilkårene for anvendelse av 
den felles beslutningsprosessen for institusjonsspesifikke 
tilsynskrav i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2013/36/EU 

17.7.2014 
 

* 

 32014R0926 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
926/2014 av 27. august 2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -
framgangsmåter for meldinger knyttet til utøvelse av 
etableringsretten og adgang til å yte tjenester i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

17.9.2014 
 

* 

 32014R1151 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2014 av 4. 
juni 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for opplysninger som skal meldes ved utøvelse av 
etableringsretten og adgangen til å yte tjenester 

19.11.2014 
 

* 

 32015R0061 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 av 10. 
oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav til 
likviditetsreserve for kredittinstitusjoner 

1.10.2015 
 

* 

 32015R0062 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/62 av 10. 
oktober 2014 om endring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til uvektet 
kjernekapitalandel 

18.1.2015 
 

* 

 32015R0079 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/79 av 
18. desember 2014 om endring av 

10.2.2015 
 

* 
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gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse 
av tekniske gjennomføringsstandarder for institusjoners 
tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning nr. 575/2013 med hensyn til heftelser på 
eiendeler, den felles datapunktmodellen og valideringsregler 

 32015R0227 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/227 av 
9. januar 2015 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for institusjoners 
tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

21.2.2015 
 

* 

 32015R0488 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/488 av 4. 
september 2014 om endring av delegert forordning (EU) nr. 
241/2014 med hensyn til krav til ansvarlig kapital for foretak 
på grunnlag av faste kostnader 

13.4.2015 
 

* 

 32015R0585 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/585 av 18. 
desember 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for angivelse av marginrisikoperioder 

5.5.2015 
 

* 

 32015R0850 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/850 av 30. 
januar 2015 om endring av delegert forordning (EU) nr. 
241/2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for krav til ansvarlig kapital for 
institusjoner 

22.6.2015 
 

* 

 32015R0923 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/923 av 11. mars 
2015 om endring av delegert forordning (EU) nr. 241/2014 

7.7.2015 
 

* 
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om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for krav til ansvarlig kapital for institusjoner 

 32015R1278 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1278 
av 9. juli 2015 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for institusjoners 
tilsynsrapportering med hensyn til instruksjoner, maler og 
definisjoner 

20.8.2015 
 

* 

 32016R0098 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/98 av 16. 
oktober 2015 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for fastsettelse av alminnelige vilkår 
for tilsynskollegienes virkemåte 

30.1.2016 
 

* 

 32016R0099 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/99 av 
16. oktober 2015 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for fastsettelse av alminnelige 
vilkår for tilsynskollegienes virkemåte i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

17.2.2016 
 

* 

 32016R0100 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/100 av 
16. oktober 2015 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for spesifisering av den felles 
beslutningsprosess med hensyn til søknader om visse 
tilsynsmessige tillatelser i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

29.1.2016 
 

* 

 32016R0101 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/101 av 26. 
oktober 2015 om utfylling av europaparlaments- og 

17.2.2016 
 

* 
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rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for forsvarlig verdsetting i henhold til 
artikkel 105 nr. 14 

 32016R0313 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/313 av 
1. mars 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 
nr. 680/2014 med hensyn til ytterligere 
overvåkingsparametrer for likviditetsrapportering 

25.3.2016 
 

* 

 32016R0322 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/322 av 
10. februar 2016 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for institusjoners 
tilsynsrapportering med hensyn til kravet til 
likviditetsreserve 

10.9.2016 
 

* 

 32016R0428 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/428 av 
23. mars 2016 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for institusjoners 
tilsynsrapportering med hensyn til rapportering av uvektet 
kapitalandel 

30.9.2016 
 

* 

 32016R1702 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1702 
av 18. august 2016 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 680/2014 med hensyn til maler og instruksjoner 

1.12.2016 
 

* 

81 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitebeslutning 
79//2019 

 32013R1423 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
1423/2013 av 20. desember 2013 om fastsettelse av tekniske 

31.3.2013 
 

* 
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gjennomføringsstandarder med hensyn til de kravene om 
offentliggjøring av ansvarlig kapital som gjelder for 
institusjoner i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

 32014R0183 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 183/2014 av 20. 
desember 2013 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynskrav for 
kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til 
tekniske reguleringsstandarder for å spesifisere beregningen 
av spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer 

19.3.2014 
 

* 

 32014R0342 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 342/2014 av 21. 
januar 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/87/EF og europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for anvendelse av 
beregningsmetodene for kapitaldekningskrav for finansielle 
konglomerater 

24.4.2014 
 

* 

 32014R0523 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 523/2014 av 12. 
mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for fastsettelse av hva som utgjør en 
nær sammenheng mellom verdien av en institusjons 
obligasjoner med fortrinnsrett og verdien av institusjonens 
eiendeler 

9.6.2014 
 

* 

 32014R0525 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 525/2014 av 12. 
mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og 

9.6.2014 
 

* 
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rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som definerer begrepet «marked» 

 32014R0526 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 526/2014 av 12. 
mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for fastsettelse av en tilnærmet verdi 
og et begrenset antall mindre porteføljer i forbindelse med 
kredittverdijusteringsrisiko 

9.6.2014 
 

* 

 32014R0527 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 527/2014 av 12. 
mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer de klassene av 
instrumenter som i tilstrekkelig grad gjenspeiler en 
institusjons kredittkvalitet ved fortsatt drift og er egnet til å 
bli brukt til variabel godtgjøring 

1.7.2014 
 

* 

 32014R0528 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 528/2014 av 12. 
mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for annen risiko enn deltarisiko knyttet 
til opsjoner i forbindelse med standardmetoden for 
markedsrisiko 

9.6.2014 
 

* 

 32014R0529 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 529/2014 av 12. 
mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for vurdering av vesentligheten av 

9.6.2014 
 

* 
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utvidelser og endringer av den interne 
kredittvurderingsmetoden og metoden med avansert måling 

 32014R0530 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 530/2014 av 12. 
mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for presisering av vesentlige 
eksponeringer og terskler for interne metoder for spesifikk 
risiko i handelsporteføljen 

9.6.2014 
 

* 

 32014R0591 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
591/2014 av 3. juni 2014 om forlengelse av 
overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for 
eksponeringer overfor sentrale motparter i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og 
(EU) nr. 648/2012 

5.6.2014 
 

* 

 32014R0602 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
602/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for å lette tilnærmingen av 
tilsynspraksis med hensyn til anvendelsen av ytterligere 
risikovekter i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

25.6.2014 
 

* 

 32014R0604 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 av 4. 
mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for kvalitative og egnede kvantitative 
kriterier for å identifisere kategorier av medarbeidere hvis 
arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på 
institusjonens risikoprofil 

26.6.2014 
 

* 
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 32014R0625 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 625/2014 av 13. 
mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 gjennom tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer kravene til investorer, 
organisatorer, opprinnelige långivere og initiativtakende 
institusjoner i forbindelse med eksponeringer mot overført 
kredittrisiko 

3.7.2014 
 

* 

 32014R0650 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
650/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, 
innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for 
offentliggjøring av de opplysningene som skal 
offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar 
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

15.7.2014 
 

* 

 32014R1152 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2014 av 4. 
juni 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for fastsettelse av den geografiske beliggenheten til 
relevante kreditteksponeringer med henblikk på beregning 
av institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer 

19.11.2014 
 

* 

 32015R0942 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/942 av 4. mars 
2015 om endring av delegert forordning (EU) nr. 529/2014 
om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for vurdering av vesentligheten av utvidelser og endringer av 
interne metoder ved beregning av kravene til ansvarlig 
kapital for markedsrisiko 

9.7.2015 
 

* 
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 32015R1798 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1798 av 2. juli 
2015 om retting av delegert forordning (EU) nr. 625/2014 
om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 575/2013 gjennom tekniske reguleringsstandarder som 
spesifiserer kravene til investorer, organisatorer, 
opprinnelige långivere og initiativtakende institusjoner i 
forbindelse med eksponeringer mot overført kredittrisiko 

28.10.2015 
 

* 

 32016R0861 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/861 av 18. 
februar 2016 om retting av delegert kommisjonsforordning 
(EU) nr. 528/2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for annen risiko enn deltarisiko for 
opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko og retting av 
delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 om 
utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder når det gjelder 
kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å fastsette 
kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en 
vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil 

2.6.2016 
 

* 
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 32014D0908 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2014/908 av 
12. desember 2014 om likeverdigheten av tilsyns- og 
reguleringskravene i visse tredjestater og territorier med 
henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

1.1.2015  * 
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 32014R0945 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
945/2014 av 4. september 2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for relevante tilstrekkelig 
diversifiserte indekser i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

25.9.2014 
 

* 

 32014R1030 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 
nr. 1030/2014 av 29. september 2014 om fastsettelse av 
tekniske gjennomføringsstandarder for de ensartede 
formatene og datoen for offentliggjøring av verdiene brukt 
til å identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
575/2013 

20.10.2014 
 

* 

 32014R1187 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1187/2014 av 2. 
oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for fastsettelse av den samlede 
eksponeringen mot en motpart eller en gruppe av innbyrdes 
tilknyttede motparter når det gjelder transaksjoner med 
underliggende eiendeler 

27.11.2014 
 

* 

 32014R1222 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1222/2014 av 8. 
oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
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 

1.1.2015 
 

* 

 32015R0233 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/233 av 
13. februar 2015 om fastsettelse av tekniske 

6.3.2015 
 

* 
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gjennomføringsstandarder for valutaer der sentralbankens 
kriterier for å godkjenne sikkerheter er svært snevre i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
575/2013 

 32015R1555 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1555 av 28. mai 
2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for offentliggjøring av opplysninger 
om institusjoners overholdelse av kravetom en motsyklisk 
kapitalbuffer i samsvar med artikkel 440 

1.1.2016 
 

* 

 32015R1556 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1556 av 11. juni 
2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for behandling i overgangsperioden av 
egenkapitaleksponeringer i henhold til metoden med interne 
modeller 

9.10.2015 
 

* 

 32015R2197 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 
av 27. november 2015 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for valutaer som er nært korrelert, 
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 575/2013 

18.12.2015 
 

* 

 32015R2344 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2344 
av 15. desember 2015 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for valutaer der likvide eiendeler 
er tilgjengelige i et begrenset omfang, i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

5.1.2016 
 

* 
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 32016D0230 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/230 av 
17. februar 2016 om endring av gjennomføringsbeslutning 
2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og 
territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som 
likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer 
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
575/2013 

9.3.2016 
 

* 

 32016D2358 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2358 
av 20. desember 2016 om endring av 
gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til 
listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og 
reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på 
behandlingen av eksponeringer i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

10.1.2017 
 

* 

 32016R0200 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/200 av 
15. februar 2016 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder med hensyn til offentliggjøring av 
uvektet kjernekapitalandel for institusjoner i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning(EU) nr. 575/2013 

17.2.2016 
 

* 

 32016R0709 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/709 av 26. 
januar 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for spesifisering av vilkårene for 
anvendelse av unntak for valutaer der likvide eiendeler er 
tilgjengelige i et begrenset omfang 

2.6.2016 
 

* 

 32016R0818 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/818 av 
17. mai 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

26.5.2016 
 

* 
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nr. 1030/2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for de ensartede formatene og 
datoen for offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere 
globalt systemviktige institusjoner i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

 32016R1014 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1014 av 8. 
juni 2016 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med 
hensyn til unntak for råvarehandlere 

19.7.2016 
 

* 

 32016R1646 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1646 
av 13. september 2016 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder med hensyn til hovedindekser og 
anerkjente børser i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning nr. 575/2013 om tilsynskrav for 
kredittinstitusjoner og verdipapirforetak 

4.10.2016 
 

* 

 32016R1799 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 
av 7. oktober 2016 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for tilordning av eksterne 
kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger med 
hensyn til kredittrisiko i samsvar med artikkel136 nr. 1 og 3 
i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

1.11.2016 
 

* 

 32016R1801 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1801 
av 11. oktober 2016 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for tilordning av eksterne 
kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger med 
hensyn til verdipapirisering i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

1.11.2016 
 

* 
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 32016R2070 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 
av 14. september 2016 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 

22.12.2016 
 

* 

 32017R0072 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/72 av 23. 
september 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer vilkårene for unntak 
fra datakravet 

3.2.2017 
 

* 

 32017R0180 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/180 av 24. 
oktober 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for standarder for vurdering av 
referanseporteføljer og prosedyrer for utveksling av 
vurderinger 

23.2.2017 
 

* 

 32017R0208 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/208 av 31. 
oktober 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for ytterligere utgående 
pengestrømmer tilsvarende behovet for sikkerhet som følge 
av virkningen av et negativt markedsscenario på 
institusjonens derivattransaksjoner 

28.2.2017 
 

* 
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 32014R0524 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 524/2014 av 12. 
mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer de opplysningene 
som hjemstaters og vertsstaters vedkommende myndigheter 
skal gi hverandre 

9.6.2014 
 

* 

 32014R0620 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
620/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for utveksling av opplysninger 
mellom hjemstaters og vertsstaters vedkommende 
myndigheter i samsvar med europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2013/36/EU 

2.7.2014 
 

* 

 32014R1317 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
1317/2014 av 11. desember 2014 om forlengelse av 
overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for 
eksponeringer overfor sentrale motparter i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og 
(EU) nr. 648/2012 

15.12.2014 
 

* 

 32015R0880 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/880 av 
4. juni 2015 om forlengelse av overgangsperiodene for 
kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor 
sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 

12.6.2015 
 

* 
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 32015R2326 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2326 
av 11. desember 2015 om forlengelse av 
overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for 
eksponeringer overfor sentrale motparter i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og 
(EU) nr. 648/2012 

15.12.2015 
 

* 

 32016D0377 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/377 av 
15. mars 2016 om likeverdighet mellom rammereglene i De 
forente stater for sentrale motparter som har tillatelse fra og 
er underlagt tilsyn av Commodity Futures Trading 
Commission, og kravene i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

5.4.2016 
 

* 

 32016D2269 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2269 
av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene 
som gjelder for sentrale motparter i India i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

5.1.2017 
 

* 

 32016D2274 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2274 
av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene 
som gjelder for sentrale motparter i New Zealand i henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

5.1.2017 
 

* 

 32016D2275 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2275 
av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene 
som gjelder for sentrale motparter i Japan i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

5.1.2017 
 

* 

 32016D2276 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2276 
av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene 

5.1.2017 
 

* 
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som gjelder for sentrale motparter i Brasil i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

 32016D2277 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2277 
av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene 
som gjelder for sentrale motparter i Dubai internasjonale 
finanssenter i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

5.1.2017 
 

* 

 32016D2278 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2278 
av 15. desember 2016 om likeverdigheten av rammereglene 
som gjelder for sentrale motparter i De forente arabiske 
emirater i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 648/2012 

5.1.2017 
 

* 

 32016R0822 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/822 av 21. april 
2016 om endring av delegert forordning (EU) nr. 153/2013 
med hensyn til de tidshorisontene for avviklingsperioden 
som skal anvendes for de forskjellige klassene av finansielle 
instrumenter 

15.6.2016 
 

* 

 32016R0892 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/892 av 
7. juni 2016 om forlengelse av overgangsperiodene for 
kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor 
sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 

11.6.2016 
 

* 

 32016R1608 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1608 av 17. mai 
2016 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 
spesifisering av metodene for å identifisere globalt 

9.9.2016 
 

* 
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systemviktige institusjoner og definere underkategorier av 
globalt systemviktige institusjoner 

 32016R2227 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2227 
av 9. desember 2016 om forlengelse av overgangsperiodene 
for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer mot 
sentrale motparter fastsatt i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 

13.12.2016 
 

* 

 32016R2251 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2251 av 4. 
oktober 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, 
sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til 
tekniske reguleringsstandarder for risikoreduksjonsteknikker 
for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en 
sentral motpart 

4.1.2017 
 

* 

 32017R0323 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/323 av 20. 
januar 2017 om retting av delegert forordning (EU) 
2016/2251 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, 
sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til 
tekniske reguleringsstandarder for risikoreduksjonsteknikker 
for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en 
sentral motpart 

4.1.2017 
 

* 

 32017R0461 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/461 av 
16. mars 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder med hensyn til felles 
framgangsmåter, skjemaer og maler for samrådet mellom 
berørte vedkommende myndigheter i forbindelse med 

6.4.2017 
 

* 
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planlagt erverv av kvalifiserende eierandeler i 
kredittinstitusjoner, som omhandlet i artikkel 24 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

 32017R0610 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/610 av 20. 
desember 2016 om endring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til 
forlengelsen av overgangsperiodene for pensjonssystemer 

1.4.2017 
 

* 

 32017R0954 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/954 av 
6. juni 2017 om forlengelse av overgangsperiodene for 
kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale 
motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 

10.6.2017 
 

* 

 32017R0979 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/979 av 2. mars 
2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og 
transaksjonsregistre med hensyn til listen over enheter som 
er unntatt 

30.6.2017 
 

* 

 32017R1230 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1230 av 31. mai 
2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer de ytterligere 
objektive kriteriene for anvendelse av en gunstigere sats for 
inn- eller utgående pengestrømmer på grensekryssende 
uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter innenfor et 
konsern eller en institusjonell beskyttelsesordning 

28.7.2017 
 

* 

 32017R1443 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1443 
av 29. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning 

1.1.2018 
 

* 
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(EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for institusjoners 
tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

 32017R1486 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1486 
av 10. juli 2017 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer og 
rapporteringsinstrukser 

21.9.2017 
 

* 

 32018R0634 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/634 av 
24. april 2018 om 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 

15.5.2018 
 

* 

84 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Island, Liechtenstein og 
Norge har art. 103-
forbehold.  

32017R1129 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 
14. juni 2017 om det prospektet som skal offentliggjøres når 
verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et 
regulert marked, og om oppheving av direktiv 2003/71/EF 

21.7.2019 
 

* 

85 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitebeslutning 
78//2019.  

32016R0824 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/824 av 
25. mai 2016 om fastsettelse av tekniske 

3.1.2017 
 

* 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2019 
 

Nr. Vedtatt 

Dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomførings-
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 
 

gjennomføringsstandarder for innholdet i og formatet for 
beskrivelsen av multilaterale handelsfasiliteters og 
organiserte handelsfasiliteters virkemåte og meldingen til 
den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i 
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 
om markeder for finansielle instrumenter 

 32016R2020 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2020 av 26. mai 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter 
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kriterier 
for å fastsette om derivater omfattet av clearingplikten bør 
omfattes av handelsplikten 

9.12.2016 
 

* 

 32016R2021 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2021 av 2. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter 
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilgang til 
referanseverdier 

9.12.2016 
 

* 

 32016R2022 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2022 av 14. juli 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for registreringsopplysninger for 
tredjestatsforetak og formatet på opplysninger som skal 
framlegges for kundene 

9.12.2016 
 

* 

 32017D2238 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2238 
av 5. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og 
tilsynsmessige rammene som gjelder for utpekte 
kontraktmarkeder og utførelsesplattformer for bytteavtaler i 

7.12.2017 
 

* 
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De forente stater i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

 32017D2318 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2318 
av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og 
tilsynsmessige rammene som gjelder for finansmarkeder i 
Australia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU 

15.12.2017 
 

* 

 32017D2319 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2319 
av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og 
tilsynsmessige rammene som gjelder for anerkjente 
børsselskaper i den spesielle administrative regionen 
Hongkong i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU 

15.12.2017 
 

* 

 32017D2320 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2320 
av 13. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og 
tilsynsmessige rammene som gjelder for nasjonale 
verdipapirbørser og alternative handelssystemer i De forente 
stater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU 

15.12.2017 
 

* 

 32017D2441 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2441 
av 21. desember 2017 om likeverdigheten av de rettslige og 
tilsynsmessige rammene som gjelder for børser i Sveits i 
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 

24.12.2017 
 

* 

 32017L0593 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2017/593 av 7. april 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU med hensyn til sikring av kunders finansielle 
instrumenter og midler, produktstyringsplikter og regler for 

3.7.2017 
 

* 
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levering eller mottak av gebyrer, provisjoner eller andre 
monetære eller ikke-monetære ytelser 

 32017R0565 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 av 25. april 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU med hensyn til organisatoriske krav til og vilkår 
for drift av verdipapirforetak samt definisjon av begreper for 
nevnte direktivs formål 

3.1.2017 
 

* 

 32017R0566 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/566 av 18. mai 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med 
hensyn til tekniske reguleringsstandarder for forholdet 
mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner for å forebygge 
uordnede markedsforhold 

3.1.2017 
 

* 

 32017R0567 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/567 av 18. mai 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 med hensyn til definisjoner, 
gjennomsiktighet, porteføljekomprimering og tilsynstiltak 
med hensyn til produktinngrep og posisjoner 

3.1.2018 
 

* 

 32017R0568 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/568 av 24. mai 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for opptak av finansielle instrumenter til handel på regulerte 
markeder 

3.1.2017 
 

* 

 32017R0569 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/569 av 24. mai 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

3.1.2018 
 

* 
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for suspensjon og strykning av finansielle instrumenter fra 
handel 

 32017R0570 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/570 av 26. mai 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med 
hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av 
om et marked er vesentlig med hensyn til likviditet i 
forbindelse med melding om midlertidig handelsstans 

3.1.2017 
 

* 

 32017R0571 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 av 2. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av 
transaksjoner for leverandører av datarapporteringstjenester 

3.1.2017 
 

* 

 32017R0572 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/572 av 2. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for nærmere angivelse av 
opplysninger som framlegges før og etter handel, og for 
detaljnivået i opplysningene 

3.1.2017 
 

* 

 32017R0573 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/573 av 6. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med 
hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav som skal 
sikre rettferdige og ikke-diskriminerende 
samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer 

3.1.2018 
 

* 

 32017R0574 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/574 av 7. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 

3.1.2018 
 

* 
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2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for klokkers nøyaktighetsgrad 

 32017R0575 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/575 av 8. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med 
hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger 
som skal offentliggjøres av handelsplasser om kvaliteten på 
utførelsen av transaksjoner 

3.1.2018 
 

* 

 32017R0576 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/576 av 8. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for verdipapirforetaks årlige offentliggjøring av 
opplysninger om handelsplassers identitet og om kvaliteten 
på utførelsen 

3.1.2018 
 

* 

 32017R0577 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/577 av 13. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter 
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 
volumbegrensningsordningen og framlegging av 
opplysninger for å sikre gjennomsiktighet samt andre 
beregninger 

3.1.2018 
 

* 

 32017R0578 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/578 av 13. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med 
hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir kravene 
til avtaler om og ordninger for prisstilling 

3.1.2018 
 

* 
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 32017R0579 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/579 av 13. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter 
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 
derivatkontrakters direkte, vesentlige og forutsigbare 
virkning i Unionen og for å hindre omgåelse av regler og 
forpliktelser 

3.1.2017 
 

* 

 32017R0580 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/580 av 24. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for registrering av relevante 
opplysninger om ordrer som gjelder finansielle instrumenter 

3.1.2017 
 

* 

 32017R0581 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/581 av 24. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for tilgang til clearing med hensyn til 
handelsplasser og sentrale motparter 

20.4.2017 
 

* 

 32017R0582 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/582 av 29. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for fastsettelse av clearingplikt for 
derivater som handles på regulerte markeder, og frister for 
godkjenning av clearing 

3.1.2017 
 

* 

 32017R0583 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 av 14. juli 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter 
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

3.1.2018 
 

* 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2019 
 

Nr. Vedtatt 

Dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomførings-
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 
 

gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og 
verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte 
finansielle produkter, utslippskvoter og derivater 

 32017R0584 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/584 av 14. juli 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
som angir organisatoriske krav til handelsplasser 

3.1.2017 
 

* 

 32017R0585 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/585 av 14. juli 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for datastandarder og formater for 
referansedata for finansielle instrumenter og tekniske tiltak 
med hensyn til ordninger som skal iverksettes av Den 
europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet og 
vedkommende myndigheter 

3.1.2017 
 

* 

 32017R0586 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/586 av 14. juli 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for utveksling av opplysninger mellom vedkommende 
myndigheter når de samarbeider om tilsynsvirksomhet, 
stedlig tilsyn og granskinger 

3.1.2017 
 

* 

 32017R0587 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 av 14. juli 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter 
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 
gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og 
verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, 

3.1.2018 
 

* 
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børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter og for plikten til å utføre transaksjoner med 
visse aksjer på en handelsplass eller gjennom en systematisk 
internaliserer 

 32017R0588 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/588 av 14. juli 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for ordningen med minste tillatte kursendringer for aksjer, 
depotbevis og børshandledefond 

20.4.2017 
 

* 

 32017R0589 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/589 av 19. juli 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
som angir organisatoriske krav til verdipapirforetak som 
benytter algoritmebasert handel 

3.1.2018 
 

* 

 32017R0590 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590 av 28. juli 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til 
vedkommende myndigheter 

3.1.2018 
 

* 

 32017R0591 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/591 av 1. 
desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for anvendelse av posisjonsgrenser for 
varederivater 

3.1.2018 
 

* 

 32017R0592 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/592 av 1. 
desember 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

3.1.2018 
 

* 
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reguleringsstandarder for kriteriene for å fastsette når en 
virksomhet skal anses for å være en tilleggstjeneste til 
hovedvirksomheten 

 32017R0953 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/953 av 
6. juni 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for formatet og tidspunktene for 
posisjonsrapporter fra verdipapirforetak og 
markedsoperatører som driver handelsplasser i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder 
for finansielle instrumenter 

3.1.2018 
 

* 

 32017R0980 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/980 av 
7. juni 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -
framgangsmåter for samarbeid om tilsynsvirksomhet, 
stedlige tilsyn, granskinger og utveksling av opplysninger 
mellom vedkommende myndigheter i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 

30.6.2017 
 

* 

 32017R0981 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/981 av 
7. juni 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -
framgangsmåter for samråd med andre vedkommende 
myndigheter før det gis tillatelse i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 

30.6.2017 
 

* 

 32017R0988 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/988 av 
6. juni 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder med hensyn til standardskjemaer, 
-maler og -framgangsmåter for samarbeidsordninger knyttet 

3.1.2018 
 

* 
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til en handelsplass hvis virksomhet er av vesentlig betydning 
i en vertsstat 

 32017R1005 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1005 
av 15. juni 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for formatet og tidspunktene for 
meddelelser om og offentliggjøring av suspensjon og 
fjerning av finansielle instrumenter fra handelen i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder 
for finansielle instrumenter 

3.1.2018 
 

* 

 32017R1018 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1018 av 29. juni 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med 
hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke 
opplysninger som skal framlegges av verdipapirforetak, 
markedsoperatører og kredittinstitusjoner 

3.1.2017 
 

* 

 32017R1093 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1093 
av 20. juni 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for formatet til verdipapirforetaks 
og markedsoperatørers posisjonsrapporter 

3.1.2018 
 

* 

 32017R1110 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1110 
av 22. juni 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -
framgangsmåter for godkjenning av leverandører av 
datarapporteringstjenester og tilhørende meldinger i henhold 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om 
markeder for finansielle instrumenter 

3.1.2018 
 

* 
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 32017R1111 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1111 
av 22. juni 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for framgangsmåter og skjemaer 
for framlegging av opplysninger om sanksjoner og tiltak i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 

3.1.2018 
 

* 

 32017R1799 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1799 av 12. juni 
2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 600/2014 med hensyn til unntak fra kravene om 
gjennomsiktighet før og etter handel for visse tredjestaters 
sentralbanker når de utøver sin penge- og valutapolitikk og 
politikk for finansiell stabilitet 

27.10.2017 
 

* 

 32017R1943 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1943 av 14. juli 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for opplysninger og krav i forbindelse med tillatelse til 
verdipapirforetak 

3.1.2017 
 

* 

 32017R1944 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1944 
av 13. juni 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -
framgangsmåter for samrådet mellom berørte vedkommende 
myndigheter i forbindelse med melding om planlagt erverv 
av en kvalifiserende eierandel i et verdipapirforetak i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF 
og 2014/65/EU 

15.11.2017 
 

* 

 32017R1945 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1945 
av 19. juni 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for meldinger fra og til 

3.1.2018 
 

* 
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verdipapirforetak som søker om eller har fått tillatelse i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 

 32017R1946 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1946 av 11. juli 
2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/39/EF og 2014/65/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for en uttømmende liste over 
opplysninger som aktuelle erververe skal inkludere i 
meldingen om et planlagt erverv av en kvalifiserende 
eierandel i et verdipapirforetak 

15.11.2017 
 

* 

 32017R2154 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2154 av 22. 
september 2017 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger 

3.1.2018 
 

* 

 32017R2194 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2194 av 14. 
august 2017 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for 
finansielle instrumenter med hensyn til pakkeordrer 

3.1.2018 
 

* 

 32017R2382 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2382 
av 14. desember 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -
framgangsmåter for overføring av opplysninger i samsvar 
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 

3.1.2018 
 

* 

 32017R2417 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2417 av 17. 
november 2017 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for 
finansielle instrumenter med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for handelsplikten for visse derivater 

23.12.2017 
 

* 
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 32018R0063 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/63 av 26. 
september 2017 om endring av delegert forordning (EU) 
2017/571 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av 
transaksjoner for leverandører av datarapporteringstjenester 

3.1.2018 
 

* 

86 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssamfunnstjenester) 

 30.03.19  

 
32018R1979 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979 

av 13. desember 2018 om fastsettelse av det veide 
gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i 
Unionen og om oppheving av gjennomføringsforordning 
(EU) 2017/2311 

3.1.2019 * 
 

87 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  30.03.19   
32018D0936 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/936 av 

29. juni 2018 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse 
unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/68/EF om innlands transport av farlig gods 

22.7.2018 * 
 

88 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  30.03.19   
32018R2032 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2032 

av 20. november 2018 om endring av kommisjonsforordning 
(EF) nr. 416/2007 med hensyn til de tekniske 
spesifikasjonene for meldinger til fartøyer 

29.6.2021 
* 

  

89 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  30.03.19  
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32019R0103 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/103 av 
23. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2015/1998 med hensyn til avklaring, harmonisering og 
forenkling samt styrking av visse særlige tiltak for 
luftfartssikkerhet 

1.2.2019 * 
 

90 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  30.03.19   
32018R1866 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1866 

av 28. november 2018 om endring av forordning (EF) nr. 
474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er 
underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen 

30.11.2018 * 
 

91 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII 
(Opphavsrett) 

  Island, Liechtenstein og 
Norge har art. 103-
forbehold.  

32016L0943 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/943 av 8. juni 
2016 om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige 
forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot 
ulovlig tilegnelse, bruk og utlevering 

9.6.2018 
 

* 

92 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  30.03.19   
32018D0813 Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/813 av 14. mai 2018 om det 

sektorvise referansedokumentet om beste 
miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for 
miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av 
beste kvalitet for landbrukssektoren i medhald av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om 
frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning 
for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) 

5.10.2018 * 
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93 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  30.03.19   
32018D1135 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1135 

av 10. august 2018 om fastsettelse av type, format og 
hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre 
tilgjengelige i forbindelse med rapportering om 
gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2010/75/EU om industriutslipp 

3.9.2018 * 
 

94 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  30.03.19   
32018D1590 Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/1590 av 19. oktober 2018 

om endring av avgjerd 2012/481/EU, 2014/391/EU, 
2014/763/EU og 2014/893/EU med omsyn til det 
tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-
miljømerket til visse produkt og dei tilhøyrande krava til 
vurdering og kontroll, skal gjelde for 

12.11.2018 * 
 

95 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  30.03.19   
32018D1702 Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/1702 av 8. november 

2018 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-
miljømerket til smøremidler 

3.12.2018 * 
 

96 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  30.03.19   
32018D1478 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1478 

av 3. oktober 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning 
(EU) 2016/2323 for å oppdatere den europeiske listen over 
skipsgjenvinningsanlegg opprettet i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 

24.10.2018 * 
 

97 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)    
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32018R0974 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/974 av 4. 
juli 2018 om statistikk over godstransport på innlands 
vannveier 

5.8.2018 * 
 

98 29.3.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)   Norge har art. 103-
forbehold.  

32015R0759 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/759 av 29. 
april 2015 om endring av forordning (EF) nr. 223/2009 om 
europeisk statistikk 

8.6.2015 
 

* 

99 11.4.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 12.04.19 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale. 

 
 

32019RXX14 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) ... om 
endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med 
hensyn til oppføring av Det forente kongerike Storbritannia 
og Nord-Irland og visse av dets kronbesittelser på listen over 
tredjestater, territorier, soner eller segmenter som er 
godkjent for innførsel til Den europeiske union av 
forsendelser av akvakulturdyr 

  * 

 32019RXX15 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) ... om 
endring av vedlegg V til forordning (EF) nr. 136/2004 med 
hensyn til oppføring av Det forente kongerike av 
Storbritannia og Nord-Irland og visse av dets kronbesittelser 
på listen over tredjestater, territorier eller deler av slike som 
er godkjent med hensyn til innførsel til Unionen av 
forsendelser av høy og halm  

  * 

 32019DXX13 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD av 
XXX om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EF med 

  * 
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omsyn til BSE-status for Det sameinte kongeriket 
Storbritannia og Nord-Irland med kroneige 

100 11.4.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 11.04.19 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 32019R0462 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/462 av 30. 
januar 2019 om endring av delegert forordning (EU) 
2017/1799 med hensyn til unntaket for Bank of England fra 
krav om gjennomsiktighet før og etter handel i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

  * 

101 11.4.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 11.04.19 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 32019R0460 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/460 av 30. 
januar 2019 om endring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til listen over 
enheter som er unntatt 

  * 

102 11.4.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 11.04.19 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 
 

32019D0544 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/544 av 
3. april 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 
2018/2031 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder 
for sentrale motparter i Det forente kongerike Storbritannia 
og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i 

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

103 11.4.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 11.04.19 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 32019R0565 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/565 av 28. mars 
2019 om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, 
delegert forordning (EU) 2016/592 og delegert forordning 
(EU) 2016/1178 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til datoen da 
clearingplikten får virkning for visse typer kontrakter 

  * 

104 11.4.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 11.04.19 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 32019R0564 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/564 av 28. mars 
2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/2251 om 
utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
648/2012 med hensyn til siste dato da motparter fortsatt kan 
anvende sine framgangsmåter for risikostyring for visse 
OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en sentral 
motpart 

  * 

105 11.4.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  11.04.19 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 32019R0501 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/501 av 25. 
mars 2019 om felles regler som sikrer grunnleggende 

  * 
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forbindelser ved gods- og persontransport på vei i 
forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og 
Nord-Irlands utmelding av Unionen 

106 11.4.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  11.04.19 Ikrafttredelse skjer kun 
dersom Storbritannia trer 
ut av EU uten avtale 

 32019R0502 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/502 av 25. 
mars 2019 om felles regler som sikrer grunnleggende 
luftfartsforbindelser i forbindelse med Det forente kongerike 
Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Unionen 

  * 

107 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 01.06.19  

 32018D0998 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/998 av 
12. juli 2018 om endring av vedlegg I til vedtak 
2009/177/EF med hensyn til status for Kroatia når det 
gjelder koiherpesvirussykdom (KHV), status for Finland når 
det gjelder infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN), listen 
over områder i Irland som er frie for Bonamia ostreae, og 
listen over områder i Det forente kongerike som er frie for 
Marteilia refringens, og om endring av vedlegg I til 
beslutning 2010/221/EU med hensyn til listen over områder 
i Det forente kongerike som er frie for østersherpesvirus 1 
µvar (OsHV-1 µVar) 

5.8.2018 *  

108 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 01.06.19  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2019 
 

Nr. Vedtatt 

Dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomførings-
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 
 

 32019R0268 Kommisjonsforordning (EU) 2019/268 av 15. februar 2019 
om endring av forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 
517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 med 
hensyn til visse metoder for testing og prøvetaking for 
salmonella i fjørfe 

1.1.2022 
* 

  

109 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 01.06.19  

 32019R0049 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/49 av 
4. januar 2019 om godkjenning av natriumselenitt, 
overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-
selenmetionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 
dyrearter 

3.2.2019 *  

110 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19  

 32019R0026 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/26 av 8. 
januar 2019 om utfylling av EUs typegodkjenningsregelverk 
i forbindelse med Det forente kongerikes utmelding av 
Unionen 

13.1.2019 *  

111 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19  

 32018R0830 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/830 av 9. mars 
2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 167/2013 og delegert 
kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 med hensyn til 
tilpasning av kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med 

26.6.2018 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2019 
 

Nr. Vedtatt 

Dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomførings-
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 
 

henblikk på godkjenning av jordbruks- og 
skogbrukskjøretøyer 

112 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19  

 32018R1584 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1584 
av 22. oktober 2018 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 

12.11.2018 *  

113 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19  

 32019R0036 Kommisjonsforordning (EU) 2019/36 av 10. januar 2019 om 
endring av vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til stoffet N-
(2-metylsykloheksyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid 

31.1.2019 *  

114 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19  

 32018R1991 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1991 
av 13. desember 2018 om tillatelse til å bringe bær av 
Lonicera caerulea L. i omsetning som et tradisjonelt 
næringsmiddel fra en tredjestat i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og 
om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) 2017/2470 

6.1.2019 *  
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 32019R0108 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/108 av 
24. januar 2019 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for 
den nye næringsmiddelingrediensen lipidekstrakt fra 
antarktisk krill (Euphausia superba) i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og 
om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) 2017/2470 

14.2.2019 *  

 32019R0109 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/109 av 
24. januar 2019 om tillatelse til en utvidelse av 
bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. som et nytt 
næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

14.2.2019 *  

 32019R0110 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/110 av 
24. januar 2019 om tillatelse til en utvidelse av 
bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø som et nytt 
næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning EU) 2015/2283, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

14.2.2019 *  

115 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19  

 32018R1967 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1967 
av 12. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 
37/2010 for å klassifisere stoffet paromomycin med hensyn 
til øvre grenseverdi for restmengder 

11.2.2019 *  

116 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19  
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 32016R0161 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/161 av 2. 
oktober 2015 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/83/EF gjennom fastsettelse av nærmere 
regler for sikkerhetselementer på emballasjen til legemidler 
for mennesker 

9.2.2019 *  

117 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19  

 32019R0157 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. 
november 2018 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 

21.2.2019 *  

118 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19  

 32018D1985 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1985 
av 13. desember 2018 om ikke å godkjenne Willaertia 
magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 
av type 11 

3.1.2019 *  

119 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19  

 32018R0784 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/784 av 
29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 
nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 
det aktive stoffet klotianidin 

19.6.2018 *  
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120 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19  

 32018R1262 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262 
av 20. september 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til 
forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 
1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil,klortoluron, 
klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, 
dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, 
fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, 
tiofanatmetyl og tribenuron 

23.9.2018 *  

 32018R1264 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1264 
av 20. september 2018 om fornyet godkjenning av det aktive 
stoffet petoksamid 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 

1.12.2018 *  

 32018R1265 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1265 
av 20. september 2018 om godkjenning av det aktive stoffet 
fenpicoksamid i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

11.10.2018 *  

 32018R1266 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1266 
av 20. september 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til 

11.10.2018 *  
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forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 
1-dekanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, azadiraktin, 
bupirimat, karboksin, kletodim, sykloksydim, dazomet, 
diklofop, ditianon, dodin, fenazakin, fluometuron, flutriafol, 
heksytiazoks, hymeksazol, indolylsmørsyre, isoksaben, 
svovelpolysulfid, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, 
sintofen, tau-fluvalinat og tebufenozid 

 32018R1294 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1294 
av 26. september 2018 om avslag på godkjenning av 
strandfurutjære som basisstoff i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om 
omsetning av plantevernmidler 

17.10.2018 *  

 32018R1295 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1295 
av 26. september 2018 om godkjenning av basisstoffet 
løkolje 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 

17.10.2018 *  

 32018R1495 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1495 
av 8. oktober 2018 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning 
av det aktive stoffet malation 

29.10.2018 *  

 32018R1500 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1500 
av 9. oktober 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det 
aktive stoffet tiram og om forbud mot bruk og salg av frø 
som er behandlet med plantevernmidler som inneholder 
tiram, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

30.1.2019 *  
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(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og 
om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 

 32018R1501 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1501 
av 9. oktober 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det 
aktive stoffet pymetrozin i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

30.4.2019 *  

 32018R1532 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1532 
av 12. oktober 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det 
aktive stoffet dikvat i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

4.11.2018 *  

121 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19  

 32018R1659 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1659 
av 7. november 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med henblikk 
på de vitenskapelige kriteriene for å fastslå 
hormonforstyrrende egenskaper innført ved forordning (EU) 
2018/605 

10.11.2018 *  

 32018R1796 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796 
av 20. november 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til 
forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 

24.11.2018 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2019 
 

Nr. Vedtatt 

Dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomførings-
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 
 

amidosulfuron, bifenoks, klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, 
klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, 
diflufenikan, dimoksystrobin, fenoksaprop-p, fenpropidin, 
lenacil, mankozeb, mekoprop-p, metiram, nikosulfuron, 
oksamyl, pikloram, pyraklostrobin, pyriproksyfen og 
tritosulfuron 

 32018R1913 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1913 
av 6. desember 2018 om fornyet godkjenning av det aktive 
stoffet tribenuron 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 

1.2.2019 *  

 32018R1914 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1914 
av 6. desember 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det 
aktive stoffet kinoksyfen i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

27.6.2019 
* 

  

 32018R1915 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1915 
av 6. desember 2018 om godkjenning av det aktive stoffet 
Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 
endring av vedlegget til Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

27.12.2018 *  
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 32018R1916 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1916 
av 6. desember 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til 
forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet 
bispyribac 

27.12.2018 *  

 32018R1917 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1917 
av 6. desember 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det 
aktive stoffet flurtamon i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

27.6.2019 
* 

  

122 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19   

 32018R1865 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1865 
av 28. november 2018 om ikke å fornye godkjenningen av 
det aktive stoffet propikonazol i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om 
omsetning av plantevernmidler, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
540/2011 

19.6.2019 
* 

  

123 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 01.06.19   

 32018R1847 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1847 av 26. november 
2018 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter 

17.6.2019 
* 
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124 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 01.06.19  

 32018R1699 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1699 
av 9. november 2018 om fastsettelse av tekniske 
opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske 
avsetninger og basiskapital for rapportering med 
referansedatoer fra 30. september 2018 til 30. desember 
2018 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet 
innen forsikring og gjenforsikring 

30.9.2018 *  

 32019R0228 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/228 av 
7. februar 2019 om fastsettelse av tekniske opplysninger til 
bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. 
desember 2018 til 30. mars 2019 i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang 
til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 
gjenforsikring 

31.12.2018 *  

125 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Island, Liechtenstein og 
Norge har art. 103-
forbehold. 

 32014L0017 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 
2014 om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast 
eiendom til boligformål og om endring av direktiv 
2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 
1093/2010 

21.3.2016  * 
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126 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssamfunnstjenester) 

 01.06.19  

 32019D0235 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/235 av 
24. januar 2019 om endring av vedtak 2008/411/EF med 
hensyn til en ajourføring av relevante tekniske vilkår for 
frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz 

28.2.2019 *  

127 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  01.06.19  

 32018R1973 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1973 
av 7. desember 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 om de 
tekniske spesifikasjonene for det elektroniske kartvisnings- 
og informasjonssystemet for fart på innlands vannveier 
(ECDIS for innlands vannveier) nevnt i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/44/EF 

20.12.2018 *  

128 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Island har art. 103-
forbehold. 

 32017R0352 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. 
februar 2017 om opprettelse av en ramme for levering av 
havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i 
havner 

24.3.2019  * 

129 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens XVIII (Helse og sikkerhet 
på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av 
kvinner og menn) 

 01.06.19   

 32017L2398 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2398 av 12. 
desember 2017 om endring av direktiv 2004/37/EF om vern 

17.1.2020 
* 
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av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for 
kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet 

130 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX 
(Forbrukervern) 

  Norge har art. 103-
forbehold og ikrafttredelse 
avhenger av EØS-
komitebeslutning 125/19. 

 32014R1125 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014 av 19. 
september 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/17/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for minstebeløpet som 
kredittformidleres yrkesansvarsforsikring eller tilsvarende 
garanti skal dekke 

13.11.2014  * 

131 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  01.06.19  

 32018R2026 Kommisjonsforordning (EU) 2018/2026 av 19. desember 
2018 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for 
organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og 
miljørevisjon (EMAS) 

9.1.2018 *  

132 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  01.06.19  

 32018R2042 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2042 
av 18. desember 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 for å klargjøre 
WLTP-prøvingsvilkårene og fastsette overvåking av 
typegodkjenningsdata 

10.1.2019 *  

 32018R2043 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2043 
av 18. desember 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 for å klargjøre 

10.1.2019 *  
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WLTP-prøvingsvilkårene og fastsette overvåking av 
typegodkjenningsdata 

133 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  01.06.19  

 32018D2079 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2079 
av 19. desember 2018 om godkjenning av 
frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang som en 
innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 
personbiler i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

17.1.2019 *  

134 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  01.06.19  

 32018D1906 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1906 
av 30. november 2018 om endring av 
gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for å oppdatere 
den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg opprettet 
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning(EU) nr. 
1257/2013 

9.12.2018 *  

135 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

 01.06.19  

 32017R1987 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1987 av 31. oktober 2017 
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. 15 

29.11.2017 *  

 32017R1988 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1988 av 3. november 
2017 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om 

29.11.2017 *  
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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. 4 

 32017R1989 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1989 av 6. november 
2017 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. 12 

29.11.2017 *  

136 8.5.2019 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid 
på særlige områder utenfor de fire friheter 

 09.05.19 Norge deltar ikke. 

 32018R1475 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1475 av 2. 
oktober 2018 om fastsetjing av den rettslege ramma for det 
europeiske solidaritetskorpset og om endring av forordning 
(EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013 og 
avgjerd nr. 1313/2013/EU 

3.10.2018   

137 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 
15.06.19 

 

  32018D2014 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/2014 av 
14. desember 2018 om endring av vedlegg I til avgjerd 
2010/221/EU med omsyn til lista over område i Irland som 
er frie for østersherpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar) 

 7.1.2019  *   

  32019D0014 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/14 av 3. 
januar 2019 om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn 

 27.1.2019  *   
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til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i 
TRACES 

138 14.6.2019  Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

  15.06.19 
 

  32019D0065 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/65 av 
14. januar 2019 om endring av vedlegg I og II til vedtak 
2003/467/EF med hensyn til status som offisielt fri for 
tuberkulose og brucellose og vedlegg II til vedtak 
93/52/EØF med hensyn til status som offisielt fri for 
brucellose (B. melitensis) for visse regioner i Spania 

 5.2.2019  *   

  32019D0081 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/81 av 
17. januar 2019 om endring av vedlegg I til 
gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om 
dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse 
medlemsstater 

 10.2.2019 *    

139 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

   15.06.19   

  32018D1983 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1983 av 
26. oktober 2018 om endring av vedlegg I og II til vedtak 
2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse regionar i 
Italia er offisielt frie for tuberkulose og brucellose hjå 
storfebuskapar 

 3.1.2019  *   

140 14.6.2019  Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

   15.06.19   

  32019D0055 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/55 av 
10. januar 2019 om retting av bulgarsk og fransk 

 4.2.2019  *   
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språkversjon av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av 
rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for 
infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel 
innenfor Fellesskapet og godkjenning av 
utryddelsesprogrammene som visse medlemsstater har lagt 
fram  

141 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

   15.06.19   

  32019R0145 Kommisjonsforordning (EU) 2019/145 av 30. januar 2019 
om retting av den nederlandske språkversjonen av 
forordning (EU) nr. 68/2013 om katalogen over fôrmidler 

 20.2.2019  *   

142 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

   15.06.19   

  32019R0111 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/111 av 
24. januar 2019 om godkjenning av humleekstrakt (Humulus 
lupulus L. flos) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente 
smågriser, oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin, 
avvente og til oppfôring 

 14.2.2019  *   

  32019R0144 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/144 av 
28. januar 2019 om godkjenning av et preparat av 3-fytase 
framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094) som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger og mindre utbredte 
fjørfearter til oppfôring, egglegging eller avl (innehaver av 
godkjenningen: Fertinagro Biotech S.L.) 

 20.2.2019  *   

143 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

   15.06.19   
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  32019R0454 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/454 av 
20. mars 2019 om godkjenning av preparater av alfa-
amylase fra Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus 
amyloliquefaciens NCIMB 30251 eller Aspergillus oryzae 
ATCC SD-5374 og et preparat av endo-1,4-betaglukanase 
fra Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 som 
tilsetningsstoffer i ensilasje for alle dyrearter 

 10.4.2019  *   

144 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

   15.06.19   

  32019L0114 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/114 av 
24. januar 2019 om endring av direktiv 2003/90/EF og 
2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for 
høvesvis artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i 
rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som 
minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde 
for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar og 
grønsaker 

 14.2.2019  *   

145 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

   15.06.19   

  32018D1519 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1519 
av 9. oktober 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning 
2014/150/EU om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk 
med visse unntak for markedsføring av populasjoner av 
planteartene hvete, bygg, havre og mais i henhold til 
rådsdirektiv 66/402/EØF 

 1.11.2018  *   

146 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

   15.06.19   
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  32019D0160 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/160 av 
24. januar 2019 om et midlertidig unntak fra vilkårene som 
gjelder for sertifiserte frø i rådsdirektiv 66/401/EØF og 
66/402/EØF 

 21.2.2019  *   

147 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)  

   15.06.19   

  32019R0229 Kommisjonsforordning (EU) 2019/229 av 7. februar 2019 
om endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 om 
mikrobiologiske kriterier for næringsmidler med hensyn til 
visse metoder, næringsmiddeltrygghetskriteriet for Listeria 
monocytogenes i spirer og prosesshygiene- og 
næringsmiddeltrygghetskriteriene for upasteurisert frukt- og 
grønnsakjuice (drikkeferdig) 

 28.2.2019  *   

148 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

   15.06.19   

  32019R0039 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/39 av 
10. januar 2019 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 

 31.1.2019 *    

149 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

   15.06.19   

  32018R2016 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2016 
av 18. desember 2018 om tillatelse til å bringe avskallede 
korn av Digitaria exilis i omsetning som et tradisjonelt 

 8.1.2019  *   
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næringsmiddel fra en tredjestat i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og 
om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) 2017/2470 

  32018R2017 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2017 
av 18. desember 2018 om tillatelse til å bringe sirup av 
Sorghum bicolor (L.) Moench i omsetning som et 
tradisjonelt næringsmiddel fra en tredjestat i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og 
om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) 2017/2470 

 8.1.2019  *   

150 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

   15.06.19   

  32019R0343 Kommisjonsforordning (EU) 2019/343 av 28. februar 2019 
om unntak fra artikkel 1 nr. 3 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og 
helsepåstander om næringsmidler med henblikk på bruk av 
visse generiske beskrivelser 

 21.3.2019  *   

151 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

   15.06.19   

  32018R0729 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/729 av 26. 
februar 2018 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 

 7.7.2018  *   
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152 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

   15.06.19   

  32019R0227 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/227 av 28. 
november 2018 om endring av delegert forordning (EU) nr. 
1062/2014 med hensyn til visse kombinasjoner av aktivt 
stoff og produkttype som vedkommende myndighet i Det 
forente kongerike er utpekt som vurderende vedkommende 
myndighet for 

 30.3.2019  *   

153 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

   15.06.19   

  32019L0169 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/169 av 16. 
november 2018 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 bly i dielektrisk keramikk i visse 
kondensatorer 

 1.3.2020 
* 

    

  32019L0170 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/170 av 16. 
november 2018 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 bly i PZT-baserte dielektriske 
keramikkmaterialer i visse kondensatorer 

 1.3.2020 
* 

    

  32019L0171 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/171 av 16. 
november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den 
vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn 

 1.3.2020 
* 
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til unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske 
kontakter 

  32019L0172 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/172 av 16. 
november 2018 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 bly i loddematerialer som brukes for å oppnå 
en stabil elektrisk forbindelse mellom halvlederskive og 
kapsling i Flip Chip-pakker med integrerte kretser 

 1.3.2020 
* 

    

  32019L0173 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/173 av 16. 
november 2018 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 bly og kadmium i trykkfarger til påføring av 
emalje på glass 

 1.3.2020 
* 

    

  32019L0174 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/174 av 16. 
november 2018 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 bly bundet i krystallglass som definert i 
direktiv 69/493/EØF 

 1.3.2020 
* 

    

  32019L0175 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/175 av 16. 
november 2018 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 blyoksid i tetningsfritte til framstilling av 
vinduer for visse laserrør 

 1.3.2020 
* 
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  32019L0176 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/176 av 16. 
november 2018 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 bly i pletteringslaget på visse dioder 

 1.3.2020 
* 

    

  32019L0177 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/177 av 16. 
november 2018 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 bly som aktivator i fluorescerende pulver i 
utladningslamper som inneholder lysstoff 

 1.3.2020 
* 

    

  32019L0178 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/178 av 16. 
november 2018 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 bly i lagre og bøssinger i visse typer utstyr til 
yrkesmessig bruk utenfor veinettet 

 22.7.2019 
* 

    

154 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

   15.06.19   

  32018D1251 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1251 
av 18. september 2018 om ikke å godkjenne empentrin som 
eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18  

 9.10.2018  *   

155 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

   15.06.19   

  32018R1981 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1981 
av 13. desember 2018 om fornyet godkjenning av de aktive 

 1.1.2019  *   
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stoffene kobberforbindelser som aktive stoffer 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 

156 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

   15.06.19   

  32018D1984 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1984 
av 13. desember 2018 om anerkjennelse av ordningen «KZR 
INiG System» for å dokumentere samsvar med 
bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/70/EF og 2009/28/EF 

 3.1.2019  *   

157 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

   15.06.19   

  32019D0142 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/142 av 
29. januar 2019 om anerkjennelse av «U.S. Soybean 
Sustainability Assurance Protocol» for å dokumentere 
samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF 

 19.2.2019 
 
 

 *   

158 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

    15.06.19   

  32019R0320 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/320 av 12. 
desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/53/EU med hensyn til anvendelsen av de 
grunnleggende kravene i artikkel 3 nr. 3 bokstav g) i nevnte 

 17.3.2022 
* 
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direktiv for å sikre lokalisering av anrop ved 
nødkommunikasjon fra mobile enheter 

159 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

   15.06.19   

  32019L0514 Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/514 av 14. mars 2019 om 
endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF 
med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer 

 5.7.2019 
* 

    

160 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   15.06.19    
  32014R0517 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 av 

16. april 2014 om fluorholdige klimagasser og om 
oppheving av forordning (EF) nr. 842/2006 

 1.1.2015  *   

161 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)     15.06.19   
  32015R2065 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2065 

av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av 
formatet for melding av medlemsstatenes opplærings- og 
sertifiseringsprogrammer 

 8.12.2015  *   

  32015R2066 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2066 
av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av 
minstekrav og vilkår for gjensidig anerkjennelse av 
sertifisering av fysiske personer som utfører installasjon, 
service, vedlikehold, reparasjon eller demontering av 
elektriske bryteranlegg som inneholder fluorholdige 
klimagasser, eller gjenvinning av fluorholdige klimagasser 
fra fastmonterte elektriske bryteranlegg 

 8.12.2015  *   
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  32015R2067 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2067 
av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av 
minstekrav og vilkår for gjensidig anerkjennelse av 
sertifisering av fysiske personer med hensyn til fastmonterte 
kulde-, klima- og varmepumpeanlegg og kjøle- og 
fryseenheter i kjøle- og frysebiler og -hengere som 
inneholder fluorholdige klimagasser, og av sertifisering av 
foretak med hensyn til fastmonterte kulde-, klima- og 
varmepumpeanlegg som inneholder fluorholdige 
klimagasser 

 8.12.2015  *   

  32015R2068 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2068 
av 17. november 2015 om fastsettelse, i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av 
formatet på etiketter til produkter og utstyr som inneholder 
fluorholdige klimagasser 

 8.12.2015  *   

162 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)    15.06.19   
  32017D0719(01) Beslutning nr. E5 av 16. mars 2017 om praktiske ordninger 

for overgangsperioden for elektronisk utveksling av 
opplysninger nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 
987/2009 

 8.8.2017  *   

163 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (finansielle tjenester)     Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitebeslutning 
62//2018  

  32017R1542 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1542 av 8. juni 
2017 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 med 
hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for visse 

 15.9.2017    * 
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kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og 
gjenforsikringsforetak (infrastrukturforetak) 

  32017R2189 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2189 
av 24. november 2017 om endring og retting av 
gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse 
av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for 
framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2009/138/EF 

 15.12.2017    * 

  32017R2190 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2190 
av 24. november 2017 om endring og retting av 
gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 om fastsettelse 
av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene 
for, formatene på og malene for rapporten om solvens og 
finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2009/138/EF  

 15.12.2017    * 

164 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

    Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitebeslutning 
62//2018  

  32018R1843 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1843 
av 23. november 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til 
virkeområdet for malen for offentliggjøring av premier, 
erstatningskrav og kostnader etter stat 

 16.12.2018    * 

  32018R1844 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1844 
av 23. november 2018 om endring og retting av 
gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse 

 16.12.2018    * 
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av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for 
framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2009/138/EF 

165 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

    Island, Liechtenstein og 
Norge har art. 103-
forbehold. 

  32015L2366 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 av 25. 
november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om 
endring av direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 
2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om 
oppheving av direktiv 2007/64/EF 

 12.1.2016    * 

  32017R2055 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2055 av 23. juni 
2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
(EU) 2015/2366 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for samarbeid og utveksling av 
opplysninger mellom vedkommende myndigheter i 
forbindelse med betalingsinstitusjoners utøvelse av 
etableringsretten og adgangen til å yte tjenester 

 1.12.2017    * 

166 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssikkerhet) 

   15.06.19   

  32019R0296 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/296 av 
20. februar 2019 om retting av visse språkversjoner av 
gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 om fastsettelse 
av nærmere regler for anvendelsen av ordningen for normal 
bruk, for metoden til å vurdere om avskaffelsen av 

 13.3.2019 
 

 *   
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tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er 
bærekraftig, og for søknaden som en nettgjestingstilbyder 
skal levere i forbindelse med denne vurderingen 

167 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssikkerhet) 

   15.06.19   

  32015D1505 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1505 
av 8. september 2015 om fastsettelse av tekniske 
spesifikasjoner og formater for tillitslister i henhold til 
artikkel 22 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester 
for elektroniske transaksjoner i det indre marked 

 30.9.2015  *   

  32015D1506 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1506 
av 8. september 2015 om fastsettelse av spesifikasjoner for 
formater for avanserte elektroniske signaturer og avanserte 
segl som skal anerkjennes av offentlige organer i henhold til 
artikkel 27 nr. 5 og artikkel 37 nr. 5 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk 
identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 
transaksjoner i det indre marked 

 30.9.2015  *   

  32015R0806 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/806 av 
22. mai 2015 om fastsettelse av spesifikasjoner for 
utformingen av EU-tillitsmerket for kvalifiserte 
tillitstjenester 

 12.6.2015  *   

  32016D0650 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/650 av 
25. april 2016 om fastsettelse av standarder for 
sikkerhetsvurdering av kvalifiserte signatur- og 

 16.05.2015  *   
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seglframstillingssystemer i henhold til artikkel 30 nr. 3 og 
artikkel 39 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester 
for elektroniske transaksjoner i det indre marked  

168 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)    15.06.19   
  32018L1846 Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/1846 av 23. november 2018 

om endring av vedleggene til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig 
gods for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske 
utviklingen 

 16.12.2018 *    

169 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)    15.06.19   
  32017R2205 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2205 

av 29. november 2017 om nærmere regler for 
framgangsmåtene for melding om nyttekjøretøyer med store 
eller farlige mangler som er påvist under en utekontroll 

 20.5.2018  *   

170 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)    15.06.19   
  32018D4857 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 27.7.2018 om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 
C(2015) 8005 med hensyn til bruken av systemer for 
påvisning av eksplosiver til gjennomsøking av håndbagasje, 
væsker, aerosoler og geler 

 27.7.2018  *   

171 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)    15.06.19   
  32011R0677 Kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 av 7. juli 2011 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 
nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og om 
endring av forordning (EU) nr. 691/2010 

   *   



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2019 
 

Nr. Vedtatt 

Dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomførings-
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 
 

172 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern)     Island, Liechtenstein og 
Norge har art. 103-
forbehold. 

  32017R2394 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 
12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale 
myndigheter med ansvar for håndheving av 
forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning 
(EF) nr. 2006/2004 

 17.1.2020 
 

   * 

173 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern)    15.06.19   
  Tilpasning Teksten i EØS-avtalens vedlegg XIX punkt 7j bokstav c) 

utgår 
   *   

174 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)    15.06.19   
  32019D0061 Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/61 av 19. desember 2018 om 

det sektorvise referansedokumentet om beste 
miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for 
miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av 
beste kvalitet for sektoren for offentleg forvalting i medhald 
av forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for 
organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og 
miljørevisjon (EMAS) 

 18.5.2019  *   

  32019D0062 Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/62 av 19. desember 2018 om 
det sektorvise referansedokumentet om beste 
miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for 
miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av 
beste kvalitet for bilindustrien i medhald av forordning (EF) 
nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei 

 18.5.2019  *   
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fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon 
(EMAS) 

  32019D0063 Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/63 av 19. desember 2018 om 
det sektorvise referansedokumentet om beste 
miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for 
miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av 
beste kvalitet for sektoren for produksjonav elektrisk og 
elektronisk utstyr i medhald av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for 
organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og 
miljørevisjon (EMAS) 

 19.5.2019  *   

175 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)    15.06.19   
  32019D0418 Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/418 av 13. mars 2019 om 

endring av avgjerd (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 
2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 
2017/1219 

 4.4.2019  *   

176 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)    15.06.19   
  32019D0070 Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/70 av 11. januar 2019 om 

fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til 
grafisk papir og kriteriene for tildeling av EU-miljømerket 
til mykpapir og mykpapirprodukter 

 6.2.2019  *   

177 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)    15.06.19   
  32019R0226 Kommisjonsforordning (EU) 2019/226 av 6. februar 2019 

om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over 
luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført 
en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 

 15.2.2019  *   
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2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for 
hver luftfartøyoperatør 

178 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)    15.06.19   
  32019R0401 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/401 av 19. 

desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 
om opprettelse av et EU-register 

 15.3.2019  *   

179 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)    15.06.19   
  32019R0505 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/505 av 19. 

desember 2018 om endring av vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 med 
hensyn til nivåene for geografisk fordeling 

 28.3.2019  *   

180 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)    15.06.19   
  32018R1595 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1595 av 23. oktober 2018 

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 tolkning nr. 23 fra Den internasjonale 
tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) 

 1.1.2019  *   

  32019R0412 Kommisjonsforordning (EU) 2019/412 av 14. mars 2019 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. 12 
og 23 og internasjonal standard for finansiell rapportering 
(IFRS) nr. 3 og 11 

 4.4.2019  *   
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181 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid 
på særlige områder utenfor de fire friheter 

   15.06.19   

  32018D0646 Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2018/646 av 18. 
april 2018 om en felles ramme for levering av bedre 
tjenester for ferdigheter og kvalifikasjoner (Europass) og om 
oppheving av vedtak nr. 2241/2004/EF 

 22.5.2018  *   

182 14.6.2019 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid 
på særlige områder utenfor de fire friheter 

   15.06.19   

 
32019R0499 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/499 av 25. 

mars 2019 om fastsettelse av bestemmelser om videreføring 
av pågående læringsmobilitetstiltak innenfor rammen av 
Erasmus+-programmet i forbindelse med Det forente 
kongerikes utmelding av Den europeiske union  

 28.3.2019  *   

183 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

    11.07.19   

  32018R0772 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772 av 21. 
november 2017 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 576/2013 med hensyn til 
forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med 
Echinococcus multilocularis hos hunder, og om oppheving 
av delegert forordning (EU) nr. 1152/2011 

17.6.2019  *   

  32018R0878 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/878 av 
18. juni 2018 om vedtakelse av listen over medlemsstater 
eller deler av medlemsstaters territorium som overholder 
reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 2 nr. 2 og 3 i 
delegert forordning (EU) 2018/772 med hensyn til 

1.7.2018  *   
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anvendelse av forebyggende helsetiltak for å bekjempe 
infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder 

184 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

     11.07.19   

  32019R0387 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/387 av 
11. mars 2019 om tillatelse til en utvidelse av bruksområdet 
for olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) som et 
nytt næringsmiddel, om endring av betegnelsen på og de 
særlige kravene til merking av olje fra Schizochytrium sp. 
(ATCC PTA-9695) i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

1.4.2019  *   

  32019R0388 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/388 av 
11. mars 2019 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for 
det nye næringsmiddelet 2'-fukosyllaktose framstilt med 
Escherichia coli K-12 i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

1.4.2019  *   

  32019R0456 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/456 av 
20. mars 2019 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for 
det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum 
sativum i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

1.4.2019  *   

  32019R0506 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/506 av 
26. mars 2019 om tillatelse til å bringe D-ribose i omsetning 
som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- 

16.4.2019  *   
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og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

185 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

     11.07.19   

  32017R2158 Kommisjonsforordning (EU) 2017/2158 av 20. november 
2017 om fastsettelse av begrensende tiltak og 
referansenivåer for å redusere forekomsten av akrylamid i 
næringsmidler 

11.4.2018  *   

186 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

     11.07.19   

  32019R0699 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/699 av 
6. mai 2019 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk 
ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. 
mars 2019 til 29. juni 2019 i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang 
til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 
gjenforsikring 

31.3.2019  *   

187 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

    Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitebeslutning 
21//2018  

  32016R0778 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/778 av 2. 
februar 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til under hvilke 
omstendigheter og på hvilke vilkår betaling av 
ekstraordinære etterhåndsbidrag kan utsettes helt eller 
delvis, og om kriteriene for fastsettelse av virksomhet, 

9.6.2016    * 
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tjenester og transaksjoner med hensyn til kritiske funksjoner 
og for fastsettelse av forretningsområder og tilknyttede 
tjenester med hensyn til hovedforretningsområder 

  32016R1401 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1401 av 23. mai 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting 
og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og 
verdipapirforetak med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for metoder og prinsipper for 
verdsetting av forpliktelser som følger av derivater 

12.9.2016    * 

  32017R0867 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/867 av 7. 
februar 2017 om kategorier av avtaler som skal beskyttes i 
forbindelse med delvis overføring av eiendom i henhold til 
artikkel 76 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 

9.6.2017    * 

  32018R0308 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/308 av 
1. mars 2018 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til formater, maler og 
definisjoner for krisehåndteringsmyndigheters identifisering 
og oversending av opplysninger til Den europeiske 
banktilsynsmyndighet om minstekravet til ansvarlig kapital 
og kvalifiserte forpliktelser 

25.3.2018   *  

  32018R0344 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/344 av 14. 
november 2017 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for 

29.3.2018    * 
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metoden for å vurdere forskjeller i behandlingen i 
forbindelse med krisehåndtering 

  32018R0345 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/345 av 14. 
november 2017 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for 
metoden for å vurdere verdien av institusjoners eller foretaks 
eiendeler og forpliktelser 

29.3.2018    * 

188 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

     11.07.19   

  32019R0980 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980 av 14. mars 
2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2017/1129 med hensyn til formatet for, innholdet i og 
kontrollen og godkjenningen av det prospektet som skal 
offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller 
opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av 
kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 

 21.7.2019 
* 

    

  32019R0979 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979 av 14. mars 
2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2017/1129 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for finansiell nøkkelinformasjon i 
prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av 
prospekter, annonser for verdipapirer, tillegg til prospekter 
og for meldingsportalen, og om oppheving av delegert 
kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 og delegert 
kommisjonsforordning (EU) 2016/301 

 21.7.2019 
* 
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189 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

     11.07.19   

  32015R0001 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1 av 30. 
september 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for den periodiske rapporteringen av 
avgiftene som kredittvurderingsbyråene krever, med sikte på 
Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets 
løpende tilsyn 

26.1.2015  *   

  32015R0002 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2 av 30. 
september 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for framlegging av opplysninger som 
kredittvurderingsbyråer gjør tilgjengelig for Den europeiske 
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

21.6.2015  *   

  32015R0003 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/3 av 30. 
september 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for opplysningskrav i forbindelse med 
strukturerte finansielle instrumenter 

1.1.2017  *   

190 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

    Island, Liechtenstein og 
Norge har art. 103-
forbehold. 

  32016R1011 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 av 8. 
juni 2016 om indekser som brukes som referanseverdier for 
finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å 
måle investeringsfonds resultater, og om endring av direktiv 

3.7.2016    * 
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2008/48/EF og 2014/17/EU og forordning (EU) nr. 
596/2014 

191 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)      11.07.19   
  32019R0002 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2 av 11. 

desember 2018 om endring av forordning (EF) nr. 
1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i 
Fellesskapet 

4.2.2019  *   

192 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)      11.07.19   
  32019D0132 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2019) 132 av 

23.1.2019 om endring av kommisjonsbeslutning C(2015) 
8005 med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling 
samt styrking av visse særlige tiltak for luftfartssikkerhet 

1.2.2019  *   

193 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)      11.07.19   
  32018R1142 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1142 av 14. august 2018 

om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn 
til innføring av visse kategorier av vedlikeholdssertifikater 
for luftfartøy, endring av framgangsmåten for godkjenning 
av komponenter fra eksterne leverandører og endring av 
vedlikeholdsopplæringsorganisasjonenes særskilte 
rettigheter 

5.9.2018  *   

194 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)      11.07.19   
  32019R0248 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/248 av 13. 

november 2018 om retting av forordning (EU) nr. 63/2011 
om fastsettelse av nærmere bestemmelser om unntak fra 
målene for spesifikke CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 
i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

5.3.2019  *   
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195 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)      11.07.19   
  32018R1003 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1003 

av 16. juli 2018 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2017/1152 for å klargjøre og forenkle 
korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer i 
forordning (EU) 2017/1151 

24.7.2018  *   

196 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)      11.07.19   
  32018R1002 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1002 

av 16. juli 2018 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2017/1153 for å klargjøre og forenkle 
korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer i 
forordning (EU) 2017/1151 

24.7.2018  *   

197 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)      11.07.19     
  32018D1007 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2018/1007 av 25. april 

2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2009/42/EF med hensyn til listen over havner, og om 
oppheving av kommisjonsvedtak 2008/861/EF 

6.8.2018  *   

198 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)      11.07.19   
  32018R1709 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1709 

av 13. november 2018 om angivelse av de tekniske 
egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2020 om 
arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer 
med hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til 
rådsforordning (EF) nr. 577/98 

4.12.2018  *   

199 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)      11.07.19   
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  32018R1798 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1798 av 21. november 
2018 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk 
over informasjonssamfunnet for referanseåret 2019 

12.12.2018  *   

200 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

    Liechtenstein har art. 103-
forbehold. 

  32017L1132 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1132 av 14. 
juni 2017 om visse aspekter ved selskapsrett (kodifisering) 

20.7.2017    * 

201 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid 
på særlige områder utenfor de fire friheter 

     11.07.19   

  
 

Budsjettlinje 02 04 77 03 (2019) – Forsvarsforskning      
202 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på 

særlige områder utenfor de fire friheter 
     11.07.19   

  
 

Budsjettlinje 04 03 01 03 (2019) – Trygd       
203 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på 

særlige områder utenfor de fire friheter 
     11.07.19   

  
 

Budsjettlinje 12 02 01 (2019) – Finansielle tjenester       
204 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på 

særlige områder utenfor de fire friheter 
     11.07.19   

  
 

Budsjettlinje 02 03 01 & 02 03 04 (2019) – Indre marked       
205 10.7.2019 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på 

særlige områder utenfor de fire friheter 
     11.07.19   

  
 

Budsjettlinje 33 02 03 01 (2019) – Selskapsrett       
206 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 
  Ikrafttredelse avhenger av 

EØS-komitebeslutning 
210/2019. 
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 32018R0329 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/329 av 
5. mars 2018 om utpeking av et EU-referansesenter for 
dyrevelferd 

29.4.2018  * 

207 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 28.09.19  

 32019R0962 Kommisjonsforordning (EU) 2019/962 av 12. juni 2019 om 
endring av vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til innføring 
av to nye funksjonsgrupper av fôrtilsetningsstoffer 

3.7.2019 *  

208 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 28.09.19  

 32019R0781 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/781 av 
15. mai 2019 om godkjenning av et preparat av 3-fytase 
framstilt av Komagataella phaffii (CECT 13094) som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger eller 
livkyllinger, verpehøner og mindre utbredte fjørfearter til 
oppfôring, avl og egglegging (innehaver av godkjenningen: 
Fertinagro Nutrientes S.L.) 

5.6.2019 *  

 32019R0849 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/849 av 
24. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 
2017/1492 med hensyn til høyeste innhold av kolekalsiferol 
(vitamin D3) i fôrvarer for laksefisk 

16.6.2019 *  

 32019R0857 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/857 av 
27. mai 2019 om fornyet godkjenning av Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
melkesauer og melkegeiter og om oppheving av forordning 

17.6.2019 *  
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(EF) nr. 226/2007 (innehaver av godkjenningen: Danstar 
Ferment AG, representert ved Lallemand SAS) 

 32019R0892 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/892 av 
28. mai 2019 om godkjenning av preparatet av 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin unntatt avvente 
smågriser, purker og alle mindre utbredte arter av svin 
(innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG, 
representert ved Lallemand SAS) 

18.6.2019 *  

 32019R0893 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/893 av 
28. mai 2019 om fornyet godkjenning av Bacillus subtilis 
DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
oppfôringskyllinger og om oppheving av forordning (EF) nr. 
1444/2006 (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis 
Wellness Co. Ltd, representert i EU ved Asahi Calpis 
Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) 

18.6.2019 *  

 32019R0898 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/898 av 
29. mai 2019 om godkjenning av preparatet av eugenol som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver 
av godkjenningen: Lidervet SL) 

23.6.2019 *  

 32019R0899 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/899 av 
29. mai 2019 om fornyet godkjenning av Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
oppfôringslam, melkegeiter, melkesauer, melkebøfler, hester 
og oppfôringssvin og om oppheving av forordning (EF) nr. 
1447/2006, (EF) nr. 188/2007, (EF) nr. 232/2009, (EF) nr. 

23.6.2019 *  
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186/2007 og (EF) nr. 209/2008 (innehaver av 
godkjenningen: S.I. Lesaffre) 

 32019R0900 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/900 av 
29. mai 2019 om godkjenning av 8-merkapto-p-mentan-3-on 
og p-ment-1-en-8-tiol som tilsetningsstoffer i fôrvarer for 
alle dyrearter 

23.6.2019 *  

 32019R0901 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/901 av 
29. mai 2019 om godkjenning av riboflavin framstilt av 
Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin framstilt av 
Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og 
natriumsalt av riboflavin-5'-fosfat framstilt av Bacillus 
subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) (kilder til 
vitamin B2) som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 
dyrearter 

23.6.2019 *  

 32019R0929 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/929 av 
5. juni 2019 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-
betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei 
(BCCM/MUCL 49755) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
oppfôringskyllinger og avvente smågriser (innehaver av 
godkjenningen: Berg and Schmidt GmbH Co. KG) 

26.6.2019 *  

209 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 28.09.19  

 32019R0913 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/913 av 
29. mai 2019 om fornyet godkjenning av 
lantankarbonatoktahydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
katter og om oppheving av forordning (EF) nr. 163/2008 
(innehaver av godkjenningen: Bayer HealthCare AG) 

25.6.2019 *  
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 32019R0914 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/914 av 
29. mai 2019 om godkjenning av et preparat av Bacillus 
licheniformis DSM 28710 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte 
fjørfearter til oppfôring og til egglegging (innehaver av 
godkjenningen: HuvePharma NV) 

25.6.2019 *  

210 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Island og Norge har art. 
103-forbehold. 

 32017R0625 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. 
mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig 
virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av 
næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs 
helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler, om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 
1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 
2016/429 og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 
1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 
1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og 
om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 
89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 
96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og rådsvedtak 92/438/EØF 
(forordningen om offentlig kontroll)   

28.4.2017  * 
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211 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0038 Kommisjonsforordning (EU) 2019/38 av 10. januar 2019 om 
endring av vedlegg II og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av iprodion i eller på visse produkter 

31.7.2019 *  

212 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0050 Kommisjonsforordning (EU) 2019/50 av 11. januar 2019 om 
endring av vedlegg II, III, IV og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av klorantraniliprol, klomazon, 
syklaniliprol, fenazakin, fenpicoksamid, fluoksastrobin, 
lamdacyhalotrin, mepikvat, løkolje, tiakloprid og valifenalat 
i eller på visse produkter 

1.1.2019 *  

 32019R0058 Kommisjonsforordning (EU) 2019/58 av 14. januar 2019 om 
endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av linuron i eller på visse produkter 

4.8.2019 *  

213 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0088 Kommisjonsforordning (EU) 2019/88 av 18. januar 2019 om 
endring av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av acetamiprid i visse produkter 

13.8.2019 *  
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 32019R0089 Kommisjonsforordning (EU) 2019/89 av 18. januar 2019 om 
endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av bromadiolon, etofenproks, 
paklobutrazol og penkonazol i eller på visse produkter 

13.8.2019 *  

 32019R0090 Kommisjonsforordning (EU) 2019/90 av 18. januar 2019 om 
endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av bromukonazol, karboksin, 
fenbutatinoksid, fenpyrazamin og pyridaben i eller på visse 
produkter 

13.8.2019 *  

 32019R0091 Kommisjonsforordning (EU) 2019/91 av 18. januar 2019 om 
endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av bufrofezin, diflubenzuron, 
etoksysulfuron, ioksynil, molinat, pikoksystrobin og 
tepraloksydim i eller på visse produkter 

13.8.2019 *  

214 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0839 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/839 av 7. mars 
2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 540/2014 om lydnivået i motorvogner og 
reservelyddempingsanlegg 

27.5.2019 *  

215 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  
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 32019R0318 Kommisjonsforordning (EU) 2019/318 av 19. februar 2019 
om endring av forordning (EU) 2017/2400 og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn 
til bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge 
kjøretøyer 

1.3.2019 *  

216 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0543 Kommisjonsforordning (EU) 2019/543 av 3. april 2019 om 
endring av vedlegg IV til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 661/2009 og vedlegg I, III og IV til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn 
til oppdatering av henvisningene til og innarbeiding av visse 
reglementer fra De forente nasjoners økonomiske 
kommisjon for Europa om typegodkjenning av motorvogner 

24.4.2019 *  

217 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0129 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/129 av 16. 
januar 2019 om endring av forordning (EU) nr. 168/2013 
med hensyn til anvendelsen av Euro 5-standarden på 
typegodkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls 
motorsykler 

20.2.2019 *  

218 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0519 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/519 av 19. 
mars 2019 om endring av forordning (EU) nr. 167/2013 om 

18.4.2019 *  
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godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og 
skogbrukskjøretøyer 

219 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0650 Kommisjonsforordning (EU) 2019/650 av 24. april 2019 om 
endring av vedlegg III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til yohimbin 
(Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) 

15.5.2019 *  

 32019R0651 Kommisjonsforordning (EU) 2019/651 av 24. april 2019 om 
avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler 
som viser til barns utvikling og helse 

15.5.2019 *  

220 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0800 Kommisjonsforordning (EU) 2019/800 av 17. mai 2019 om 
endring av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til utvidelse 
av bruken av karminsyre, karmin (E 120) i visse 
kjøttprodukter som er tradisjonelle i franske oversjøiske 
territorier 

9.6.2019 *  

 32019R0801 Kommisjonsforordning (EU) 2019/801 av 17. mai 2019 om 
endring av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 
mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på visse friske 
frukter 

9.6.2019 *  

221 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  
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 32019R0891 Kommisjonsforordning (EU) 2019/891 av 28. mai 2019 om 
endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til 
funksjonsgruppen «stabilisatorer» og bruk av jernlaktat (E 
585) på soppen Albatrellus ovinus som 
næringsmiddelingrediens i svensk leverpostei 

18.6.2019 *  

222 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0799 Kommisjonsforordning (EU) 2019/799 av 17. mai 2019 om 
endring av vedlegg I til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning 
av aromastoffet furan-2(5H)-on fra EU-listen 

21.5.2019 *  

223 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0760 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/760 av 
13. mai 2019 om tillatelse til å bringe biomasse av 
gjærsoppen Yarrowia lipolytica i omsetning som et nytt 
næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

3.6.2019 *  

224 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0238 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/238 av 
8. februar 2019 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 
for å klassifisere stoffet ovotransferrin med hensyn til øvre 
grenseverdi for restmengder 

3.3.2019 *  
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225 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0636 Kommisjonsforordning (EU) 2019/636 av 23. april 2019 om 
endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske 
forurensende stoffer 

31.10.2019 *  

226 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0521 Kommisjonsforordning (EU) 2019/521 av 27. mars 2019 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 

17.10.2020 *  

227 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019D0641 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/641 av 
17. april 2019 om vilkårene for godkjenning av en 
biocidproduktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin, 
forelagt av Irland i samsvar med artikkel 36 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012  

14.5.2019 *  

 32019R0637 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/637 av 
23. april 2019 om godkjenning av kolekalsiferol som aktivt 
stoff til bruk i biocidprodukter av type 14 

14.5.2019 *  

228 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  
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 32019D0994 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/994 av 
17. juni 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for 
godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter av 
type 8 

8.7.2019 *  

 32019D1030 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1030 
av 21. juni 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for 
godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter av 
type 18 

14.7.2019 *  

229 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0139 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/139 av 
29. januar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet 
Beauveria bassiana stamme IMI389521 i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om 
omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget 
til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 
540/2011 

19.2.2019 *  

 32019R0147 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/147 av 
30. januar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet 
Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 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 

20.2.2019 *  

 32019R0148 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/148 av 
30. januar 2019 om avslag på godkjenning av det aktive 
stoffet propanil i samsvar med europaparlaments- og 

20.2.2019 *  
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rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler 

 32019R0149 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/149 av 
30. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2015/1108 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til 
vilkårene for bruk av eddik som basisstoff 

20.2.2019 *  

 32019R0150 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/150 av 
30. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 686/2012 med hensyn til rapporterende 
medlemsstat for vurdering av følgende aktive stoffer i 
plantevernmidler: deltametrin, diflufenikan, epoksikonazol, 
fluoksastrobin, protiokonazol og tebukonazol 

30.3.2019 *  

 32019R0151 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/151 av 
30. januar 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 
Clonostachys rosea stamme J1446 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 

1.4.2019 *  

 32019R0158 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/158 av 
31. januar 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 
metoksyfenozid som et aktivt 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 

1.4.2019 *  
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 32019R0168 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/168 av 
31. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 
godkjenningsperioden for de aktive stoffene abamektin, 
Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus 
thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. 
israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, 
Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, 
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, 
diklorprop-P, epoksikonazol, fenpyroksimat, fluazinam, 
flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, 
mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, 
metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, 
Pseudomonas chlororaphis stamme: MA 342, pyrimetanil, 
Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces 
K61, tiakloprid, tolklofosmetyl, Trichoderma asperellum, 
Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma 
harzianum, triklopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium 
albo-atrum og ziram 

8.2.2019 *  

230 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0680 Kommisjonsforordning (EU) 2019/680 av 30. april 2019 om 
endring av vedlegg VI til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter 

22.5.2019 *  

 32019R0681 Kommisjonsforordning (EU) 2019/681 av 30. april 2019 om 
endring av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter 

22.5.2019 *  
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231 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019D0701 Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/701 av 5. april 2019 om 
opprettelse av en ordliste over vanlige navn på bestanddeler 
til bruk ved merking av kosmetiske produkter 

28.5.2019 *  

 32019R0698 Kommisjonsforordning (EU) 2019/698 av 30. april 2019 om 
endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter 

27.5.2019 *  

232 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R0831 Kommisjonsforordning (EU) 2019/831 av 22. mai 2019 om 
endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter 

12.6.2019 *  

233 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 28.09.19  

 32019R1397 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397 
av 6. august 2019 om krav til utforming, konstruksjon og 
yteevne samt prøvingsstandarder for skipsutstyr og om 
oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2018/773 

3.10.2019 *  

234 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)  28.09.19  
 32017D2379 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2379 

av 18. desember 2017 om anerkjennelse av Canadas rapport 
om typiske klimagassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer 
i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF 

8.1.2018 *  

235 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)  28.09.19  
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 32018D1004(02) Beslutning nr. E6 av 19. oktober 2017 om fastsettelse av 
tidspunktet for når en elektronisk melding i rettslig forstand 
anses som levert i systemet for elektronisk utveksling av 
trygdeopplysninger (EESSI) 

24.10.2018 *  

236 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)  28.09.19  
 32018H0529(01) Rekommandasjon nr. A1 av 18. oktober 2017 om utstedelse 

av bekreftelsen nevnt i artikkel 19 nr. 2 i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 

 *  

237 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Island har art. 103-
forbehold og ikrafttredelse 
avhenger av EØS-
komitebeslutning 21/2018 
og 79/2019. 

 32015R0063 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 av 21. 
oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til forhåndsbidrag til 
ordninger for krisehåndteringsfinansiering 

1.1.2015  * 

 32016R0860 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/860 av 4. 
februar 2016 om ytterligere spesifisering av de 
omstendighetene der utelukkelse fra anvendelsen av 
nedskrivnings- eller konverteringsfullmaktene er nødvendig 
i henhold til artikkel 44 nr. 3 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for 
gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og 
verdipapirforetak 

21.6.2016  * 

 32016R1066 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 
av 17. juni 2016 om fastsettelse av tekniske 

26.7.2016  * 
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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 

 32016R1075 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. 
mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i 
gjenopprettingsplaner, krisehåndteringsplaner og 
konsernkrisehåndteringsplaner, de minstekriteriene som 
vedkommende myndighet skal vurdere i forbindelse med 
gjenopprettingsplaner og konserngjenopprettingsplaner, 
vilkårene for konsernintern finansiell støtte, kravene til 
uavhengige takstmenn, den avtalemessige anerkjennelsen av 
nedskrivnings- og konverteringsrett, framgangsmåtene og 
innholdet i forbindelse med meldingskrav og melding om 
utsettelse samt krisehåndteringskollegienes virkemåte i 
praksis 

28.7.2016  * 

 32016R1400 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1400 av 10. mai 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
som spesifiserer minstekravene til en 
virksomhetsomorganiseringsplan og til innholdet i 
rapportene om framdriften i gjennomføringen av planen 

12.9.2016  * 

 32016R1434 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1434 av 14. 
desember 2015 om retting av delegert forordning (EU) 

1.1.2015  * 
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2015/63 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/59/EU med hensyn til forhåndsbidrag til ordninger for 
krisehåndteringsfinansiering 

 32016R1450 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1450 av 23. mai 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
som spesifiserer kriteriene for metoden for å fastsette 
minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser 

23.9.2016  * 

238 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitebeslutning 
190/2019. 

 32016R1368 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 
av 11. august 2016 om utarbeiding av en liste over kritiske 
referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 

13.8.2016  * 

 32017R1147 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1147 
av 28. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske 
referanseverdier som brukes på finansmarkedene i henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 

30.6.2017  * 

 32017R2446 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2446 
av 19. desember 2017 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding 
av en liste over kritiske referanseverdier som brukes på 
finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/1011 

29.12.2017  * 
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 32018R0064 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/64 av 29. 
september 2017 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til å angi 
hvordan kriteriene i artikkel 20 nr. 1 bokstav c) iii) skal 
anvendes for å vurdere om visse hendelser vil kunne 
medføre betydelig og negativ innvirkning på markedets 
integritet, den finansielle stabiliteten, forbrukere, 
realøkonomien eller finansieringen av husholdninger og 
foretak i en eller flere medlemsstater 

6.2.2018  * 

 32018R0065 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/65 av 29. 
september 2017 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/1011 for å presisere visse 
tekniske deler av definisjonene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i 
forordningen 

6.2.2018  * 

 32018R0066 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/66 av 29. 
september 2017 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/1011 for å spesifisere hvordan det 
nominelle beløpet for andre finansielle instrumenter enn 
derivater, det nominelle beløpet for derivater og netto 
andelsverdi for investeringsfond skal vurderes 

6.2.2018  * 

 32018R0067 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/67 av 3. oktober 
2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2016/1011 med hensyn til fastsettelse av vilkårene for 
å vurdere virkningene av opphør eller endring av 
eksisterende referanseverdier 

6.2.2018  * 

 32018R1105 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1105 
av 8. august 2018 om fastsettelse av tekniske 

29.10.2018  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2019 
 

Nr. Vedtatt 

Dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomførings-
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 
 

gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter 
og skjemaer for vedkommende myndigheters innberetning 
av opplysninger til ESMA i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) 2016/1011 

 32018R1106 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1106 
av 8. august 2018 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder med hensyn til malene for 
samsvarserklæringen som skal offentliggjøres og ajourføres 
av administratorer av betydningsfulle og ikke-
betydningsfulle referanseverdier i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 

29.10.2018  * 

 32018R1557 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1557 
av 17. oktober 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding 
av en liste over kritiske referanseverdier som brukes på 
finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/1011 

19.10.2018  * 

 32018R1637 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1637 av 13. juli 
2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for tilsynsfunksjonens 
framgangsmåter og kjennetegn 

25.1.2019  * 

 32018R1638 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1638 av 13. juli 
2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer hvordan det skal 
sikres at inndataene  er hensiktsmessige og verifiserbare, og 

25.1.2019  * 
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de interne framgangsmåtene for tilsyn og verifisering som en 
administrator av kritiske eller vesentlige referanseverdier må 
sikre at en bidragsyter har på plass dersom inndataene 
leveres fra en front-office-funksjon 

 32018R1639 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1639 av 13. juli 
2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer de delene av 
atferdsreglene som skal utarbeides av administratorer av 
referanseverdier som bygger på inndata fra bidragsytere 

25.1.2019  * 

 32018R1640 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1640 av 13. juli 
2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer styrings- og 
kontrollkravene for bidragsytere under tilsyn 

25.1.2019  * 

 32018R1641 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1641 av 13. juli 
2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke opplysninger 
som skal gis av administratorer av kritiske eller 
betydningsfulle referanseverdier om metoden som brukes for 
å fastsette referanseverdiene, om den interne 
gjennomgåelsen og godkjenningen av metoden og om 
framgangsmåtene for å foreta vesentlige endringer i metoden 

25.1.2019  * 

 32018R1642 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1642 av 13. juli 
2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske 

25.1.2019  * 
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reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke kriterier 
vedkommende myndigheter skal ta i betraktning når de 
vurderer om administratorer av betydningsfulle 
referanseverdier bør anvende bestemte krav 

 32018R1643 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1643 av 13. juli 
2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i 
referanseverdierklæringen som skal offentliggjøres av 
administratoren av en referanseverdi, og tilfeller der det 
kreves oppdateringer 

25.1.2019  * 

 32018R1644 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1644 av 13. juli 
2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for fastsettelse av minstekravet til 
innhold i samarbeidsavtalene med vedkommende 
myndigheter i tredjestater hvis rettslige rammer og 
tilsynspraksis er anerkjent som likeverdige 

25.1.2019  * 

 32018R1645 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1645 av 13. juli 
2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for formen på og innholdet i søknaden 
om anerkjennelse hos vedkommende myndighet i 
referansemedlemsstaten og presentasjonen av opplysningene 
i meldingen til Den europeiske verdipapir- og 
markedstilsynsmyndighet (ESMA) 

25.1.2019  * 
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 32018R1646 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1646 av 13. juli 
2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for opplysninger som skal gis i 
søknader om godkjenning og i søknader om registrering 

25.1.2019  * 

 32019R0482 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/482 av 
22. mars 2019 om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om utarbeiding 
av en liste over kritiske referanseverdier som brukes på 
finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/1011 

26.3.2019  * 

239 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssamfunnstjenester) 

 28.09.19  

 32019D0785 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/785 av 
14. mai 2019 om harmonisering av radiospektrum for utstyr 
som bruker ultrabredbåndsteknologi i Unionen, og om 
oppheving av vedtak 2007/131/EF 

5.6.2019 *  

240 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssamfunnstjenester) 

 28.09.19  

 32019D0419 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/419 av 
23. januar 2019 i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2016/679 med hensyn til tilstrekkelig 
beskyttelsesnivå for personopplysninger i Japan i henhold til 
lov om beskyttelse av personopplysninger 

8.4.2019 *  
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241 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssamfunnstjenester 

 28.09.19  

 32018D0743 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/743 av 
16. mai 2018 om et forsøksprosjekt for å gjennomføre 
bestemmelsene for forvaltningssamarbeid fastsatt i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 ved 
hjelp av informasjonssystemet for det indre marked 

25.5.2018 *  

242 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssamfunnstjenester 

 28.09.19  

 32015D0296 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/296 av 
24. februar 2015 om fastsettelse av saksbehandlingsregler 
for samarbeid mellom medlemsstatene om elektronisk 
identifikasjon i henhold til artikkel 12 nr. 7 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om 
elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 
transaksjoner i det indre marked 

17.3.2015 *  

 32015D1984 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1984 
av 3. november 2015 om fastsettelse av vilkår, formater og 
framgangsmåter for melding i henhold til artikkel 9 nr. 5 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om 
elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 
transaksjoner i det indre marked 

25.11.2015 *  

 32015R1501 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1501 
av 8. september 2015 om rammen for samvirkingsevne i 
henhold til artikkel 12 nr. 8 i europaparlaments- og 

30.9.2015 *  
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rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk 
identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 
transaksjoner i det indre marked 

 32015R1502 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1502 
av 8. september 2015 om fastsettelse av tekniske 
minstespesifikasjoner og minstekrav til framgangsmåter for 
sikkerhetsnivåene for elektroniske identifikasjonsmidler i 
henhold til artikkel 8 nr. 3 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk 
identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 
transaksjoner i det indre marked 

30.9.2015 *  

243 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  28.09.19  
 32019R0618 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/618 av 

15. april 2019 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 
med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt 
driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen 

18.4.2019 *  

244 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  28.09.19  
 32019D0582 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/582 av 

3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige 
beregningen av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og 
mål for spesifikke utslipp for produsenter av nye lette 
nyttekjøretøyer for kalenderåret 2017 og for Volkswagen-
sammenslutningen og dens medlemmer for kalenderårene 
2014, 2015 og 2016 i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 510/2011 

1.5.2019 *  
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 32019D0583 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 av 
3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige 
beregningen av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og 
mål for spesifikke utslipp for produsenter av personbiler for 
kalenderåret 2017 og for visse produsenter som tilhører 
Volkswagen-sammenslutningen, for kalenderårene 2014, 
2015 og 2016 i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

1.5.2019 *  

245 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  28.09.19  
 32019R0007 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30. oktober 

2018 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 med 
hensyn til auksjonering av 50 millioner ikke-tildelte kvoter 
fra markedsstabilitetsreserven for innovasjonsfondet, og for 
å tilføye en auksjonsplattform som skal utpekes av Tyskland 

5.1.2019 *  

246 27.9.2019 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid 
på særlige områder utenfor de fire friheter 

 28.09.19  

 32019D0420 Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2019/420 av 13. 
mars 2019 om endring av beslutning nr. 1313/2013/EU om 
en ordning for sivil beredskap i Unionen 

21.3.2019 *  

247 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 26.10.19  

  Endring av tilpasning til 32004R0853.A01.Ch01  *  
248 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 
 26.10.19  

 32019R0759 Kommisjonsforordning (EU) 2019/759 av 13. mai 2019 om 
fastsetjing av overgangsføresegner om gjennomføringa av 

01.01.2020 *  
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folkehelsekrav ved import av næringsmiddel som inneheld 
både produkt av vegetabilsk opphav og foredla produkt av 
animalsk opphav (samansette produkt) 

249 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 26.10.19  

 32019R1084 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1084 
av 25. juni 2019 om endring av forordning (EU) nr. 
142/2011 med hensyn til harmonisering av listene over 
godkjente eller registrerte virksomheter, anlegg og 
driftsansvarlige og sporbarheten av visse animalske 
biprodukter og avledede produkter 

16.7.2019 *  

250 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 26.10.19  

 32019R0764 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/764 av 
14. mai 2019 om godkjenning av et preparat av 
Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 og Lactobacillus 
buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 som tilsetningsstoff 
i fôrvarer for alle dyrearter 

4.6.2019 *  

 32019R0804 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 av 
17. mai 2019 om fornyet godkjenning av selen i organisk 
form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 
og av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae 
NCYC R397 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 
og om oppheving av forordning (EF) nr. 1750/2006 og (EF) 
nr. 634/2007 

9.6.2019 *  
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 32019R0805 32019R0805 Kommisjonens gjennomføringsforordning 
(EU) 2019/805 av 17. mai 2019 om godkjenning av et 
preparat av muramidase framstilt av Trichoderma reesei 
DSM 32338 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til 
oppfôring (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional 
Products Ltd, representert i EU av DSM Nutritional 
Products Sp. Z o.o) 

9.6.2019 *  

251 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 26.10.19  

 32019R1125 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1125 
av 5. juni 2019 om godkjenning av sinkkelat av 
metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 
dyrearter 

22.7.2019 *  

252 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 26.10.19  

 32019R1289 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1289 
av 31. juli 2019 om godkjenning av L-valin framstilt av 
Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

21.8.2019 *  

 32019R1290 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1290 
av 31. juli 2019 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2018/338 med hensyn til laveste innhold av et preparat 
av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger eller 
livkyllinger (innehaver av godkjenningen: BASF SE) 

21.8.2019 *  
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253 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 26.10.19  

 32019L1258 Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1258 av 23. juli 2019 om 
endring av vedlegget til rådsdirektiv 80/181/EØF med 
hensyn til definisjonen av SI-grunnenhetene, for å tilpasse 
det til den tekniske utviklingen 

13.8.2019 *  

254 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 26.10.19  

 32019R0649 Kommisjonsforordning (EU) 2019/649 av 24. april 2019 om 
endring av vedlegg III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 med hensyn til andre 
transfettsyrer enn dem som forekommer naturlig i fett av 
animalsk opprinnelse 

15.5.2019 *  

255 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 26.10.19  

 32018D1854 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1854 
av 27. november 2018 om anerkjennelse av den frivillige 
ordningen «Better Biomass» for å dokumentere samsvar 
med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF 

30.4.2019 *  

256 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 26.10.19  

 32019D1175 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1175 
av 9. juli 2019 om anerkjennelse av den frivillige ordningen 
«Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» for å 

30.7.2019 *  
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dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF 

257 Trukket Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet 
for arbeidstakere) - trukket 

   

258 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 26.10.19  

 32019R1285 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1285 
av 30. juli 2019 om fastsettelse av tekniske opplysninger til 
bruk for beregning av forsikringstekniske avsetninger og 
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni 
2019 til 29. september 2019, i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang 
til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 
gjenforsikring 

30.6.2019 *  

259 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Island og Liechtenstein 
har art. 103-forbehold. 

 32014R0596 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 av 
16. april 2014 om markedsmisbruk 
(markedsmisbruksforordningen) og om oppheving av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF og 
kommisjonsdirektiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 
2004/72/EF 

3.7.2016  * 

260 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Island har art. 103-
forbehold. 

 32018R1717 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1717 av 
14. november 2018 om endring av forordning (EU) 

30.3.2019  * 
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nr. 1093/2010 med hensyn til Den europeiske 
banktilsynsmyndighets sete 

261 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger av 
EØS-komitebeslutning 
21/2019. 

 32018R0072 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/72 av 4. oktober 
2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte 
betalingstransaksjoner med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for de kravene som 
betalingskortordninger og behandlingsenheter skal oppfylle 
for å sikre at de er uavhengige med hensyn til regnskap, 
organisering og beslutningsprosesser 

7.2.2018  * 

262 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssamfunnstjenester) 

 26.10.19  

 32019D0784 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/784 av 
14. mai 2019 om harmonisering av frekvensbåndet 24,25-
27,5 GHz for bakkebaserte systemer som kan tilby trådløse 
bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i 
Unionen 

5.6.2019 *  

263 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  26.10.19  
 32019D1094 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1094 

av 17. juni 2019 om medlemsstatenes adgang til å vedta 
visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/68/EF om innlands transport av farlig gods 

17.7.2019 *  
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264 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  26.10.19  
 32018R0502 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/502 av 

28. februar 2018 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) 2016/799 om fastsettelse av krav til konstruksjon, 
prøving, installasjon, drift og reparasjon av fartsskrivere og 
deres komponenter 

17.4.2018 *  

265 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  26.10.19  
 32019R0838 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/838 av 

20. februar 2019 om tekniske spesifikasjoner for 
fartøysporingssystemer og om oppheving av forordning (EF) 
nr. 415/2007 

13.6.2020 *  

266 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)  26.10.19  
 32018R1923 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1923 av 7. desember 

2018 om endring av forordning (EU) nr. 360/2012 med 
hensyn til dens anvendelsesperiode 

31.12.2018 *  

267 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  26.10.19  
 32019D0995 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/995 av 

17. juni 2019 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 

8.7.2019 *  

268 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  26.10.19  
 32018R0643 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/643 av 18. 

april 2018 om statistikk over jernbanetransport 
22.5.2018 *  

269 25.10.2019 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid 
på særlige områder utenfor de fire friheter 

  Island har art. 103-
forbehold. 
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 32018R0841 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/841 av 30. 
mai 2018 om tilføyelse av utslipp og opptak av klimagasser 
fra arealbruk, arealbruksendring og skogbruk i klima- og 
energirammen for 2030, og om endring av forordning (EU) 
nr. 525/2013 og beslutning nr. 529/2013/EU 

9.7.2018  * 

 32018R0842 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/842 av 30. 
mai 2018 om medlemsstatenes bindende årlige reduksjoner 
av klimagassutslipp i tidsrommet 2021-2030 som bidrag til 
klimatiltak for å oppfylle forpliktelsene i henhold til Paris-
avtalen, og om endring av forordning (EU) nr. 525/2013 

9.7.2018  * 

270 31.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 31.10.19  

 32019R1756 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1756 
av 23. oktober 2019 om endring av vedlegg V til forordning 
(EF) nr. 136/2004 med hensyn til oppføring av Det forente 
kongerike Storbritannia og Nord-Irland på listen over 
tredjestater som det er tillatt å innføre forsendelser av høy og 
halm til Unionen fra 

 *  

 32019R1758 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1758 
av 23. oktober 2019 om endring av vedlegg III til forordning 
(EF) nr. 1251/2008 med hensyn til oppføring av Det forente 
kongerike Storbritannia og Nord-Irland og dets 
kronbesittelser på listen over tredjestater, territorier, soner 
eller segmenter som det er tillatt å innføre forsendelser av 
akvakulturdyr til Den europeiske union fra 

 *  

 32019D1773 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1773 av 
23. oktober 2019 om endring av vedlegget til vedtak 

 *  
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2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Det sameinte 
kongeriket Storbritannia og Nord-Irland med kroneige 

 32019D1769 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1769 av 
23.oktober 2019 om endring av vedtak 2009/821/EF med 
omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og 
veterinæreiningar i TRACES 

 *  

271 31.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Finans)   Ikrafttredelse avhenger 
av EØS-
komitebeslutning 
18/2019. 

 32019D0545 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/545 av 
3. april 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 
2018/2030 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder 
for verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia 
og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
909/2014 

  * 

272 31.10.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  31.10.19  
 32019R1795 Europaparlaments- og rådsforordning av 2019/1795 av 24. 

oktober 2019 om endring av forordning (EU) 2019/501 og 
(EU) 2019/502 med hensyn til deres anvendelsesperiode 

 *  

273 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 
 

14.12.19  

 32018D1099 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1099 
av 1. august 2018 om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 
2003/85/EF med hensyn til listen over laboratorier som har 

21.08.2018 *  
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tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus, og 
om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 
(EU) 2018/136 med hensyn til navnet på det utpekte EU-
referanselaboratoriet for munn- og klovsyke 

274 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 
 

14.12.19  

 32019R1177 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1177 
av 10. juli 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 
med hensyn til import av gelatin, animalske 
smaksforsterkere og smeltet fett 

10.07.2019 *  

275 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 
 

14.12.19  

 32019D1678 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/1678  av 
4. oktober 2019 om endring av vedtak 2009/821/EF med 
omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og 
veterinæreiningar i TRACES   

28.10.2019 *  

276 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 
 

14.12.19  

 32019L0990 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/990 av 
17. juni 2019 om endring av listen over slekter og arter i 
artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i rådsdirektiv 2002/55/EF, i 
vedlegg II til rådsdirektiv 2008/72/EF og i vedlegget til 
kommisjonsdirektiv 93/61/EØF 

01.07.2020 *  

277 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 
 

14.12.19  
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 32019R0230 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/230 av 
7. februar 2019 om retting av visse språkversjoner av 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 om godkjenning 
av jern(II)karbonat, jern(III)kloridheksahydrat, 
jern(II)sulfatmonohydrat, jern(II)sulfatheptahydrat, 
jern(II)fumarat, jern(II)kelat av aminosyrehydrat, 
jern(II)kelat av proteinhydrolysater og jern(II)kelat av 
glysinhydrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 
dyrearter og av jerndekstran som tilsetningsstoff i fôrvarer 
for smågris og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 
og (EF) nr. 479/2006 

28.02.2019 *  

278 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 
 

14.12.19  

 32019R0894 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/894 av 
28. mai 2019 om godkjenning av L-treonin framstilt av 
Escherichia coli CGMCC 7.232 som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for alle dyrearter 

18.06.2019 *  

279 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 
 

 Ikrafttredelse avhenger 
av EØS-
komitebeslutning 
210/2019. 

 32019R0478 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/478 av 14. 
januar 2019 om endring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til kategoriene 
av forsendelser som skal omfattes av offentlig kontroll på 
grensekontrollstasjoner 

14.12.2019  * 
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280 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 
 

 Ikrafttredelse avhenger 
av EØS-
komitebeslutning 
210/2019. 

 32019R0723 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 av 
2. mai 2019 om fastsettelse av regler for anvendelse av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med 
hensyn til standardskjemaet som skal brukes i årsrapportene 
fra medlemsstatene 

14.12.2019  * 

281 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 
 

 Ikrafttredelse avhenger 
av EØS-
komitebeslutning 
210/2019. 

 32019R1602 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1602 av 23. april 
2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2017/625 om det felles innførselsdokumentet om helse 
eller hygiene som skal ledsage forsendelser av dyr og varer 
til bestemmelsesstedet 

14.12.2019  * 

 32019R1666 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 av 24. juni 
2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) 2017/625 med hensyn til vilkårene for overvåking av 
transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra 
grensekontrollstasjonen på ankomststedet til virksomheten 
på bestemmelsesstedet i Unionen 

14.12.2019  * 

282 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 
 

 Ikrafttredelse avhenger 
av EØS-
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komitebeslutning 
210/2019. 

 32019R1715 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 
av 30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften 
av informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og 
dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») 

14.12.2019  * 

283 Trukket   
 

  

284 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 
plantesanitære forhold) 

 
 

 Ikrafttredelse avhenger 
av EØS-
komitebeslutning 
210/2019. 

 32019R1139 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1139 
av 3. juli 2019 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 
med hensyn til offentlig kontroll av næringsmidler av 
animalsk opprinnelse når det gjelder kravene til 
opplysninger om næringsmiddelkjeden ogkravene til 
fiskerivarer, samt henvisningen til anerkjente 
analysemetoder for marine biotoksiner og 
prøvetakingsmetodene for rå melk og varmebehandlet 
kumelk 

14.12.2019  * 

285 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32019R0552 Kommisjonsforordning (EU) 2019/552 av 4. april 2019 om 
endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 

25.04.2019 *  
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grenseverdier for rester av azoksystrobin, bisyklopyron, 
klormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, 
fenpyroksimat, fluopyram, fosetyl, isoprotiolan, isopyrazam, 
oksamyl, protiokonazol, spinetoram, trifloksystrobin og 
triflumezopyrim i eller på visse produkter 

286 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32019R0973 Kommisjonsforordning (EU) 2019/973 av 13. juni 2019 om 
endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av bispyribac, denatoniumbenzoat, 
fenoksykarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etyl, kvizalofop-P-
tefuryl, propakvizafop og tebufenozid i eller på visse 
produkter 

04.01.2020 *  

 32019R0977 Kommisjonsforordning (EU) 2019/977 av 13. juni 2019 om 
endring av vedlegg II og IV til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av aklonifen, Beauveria bassiana 
stamme PPRI 5339, Clonostachys rosea stamme J1446, 
fenpyrazamin, mefentriflukonazol og penkonazol i eller på 
visse produkter 

07.07.2019 *  

 32019R1015 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1015 av 20. juni 2019 om 
endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av aminopyralid, kaptan, 
cyazofamid, flutianil, kresoksimmetyl, lambdacyhalotrin, 

11.07.2019 *  
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mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, 
teflubenzuron og tetrakonazol i eller på visse produkter 

287 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32019R1176 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1176 av 10. juli 2019 om 
endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre 
grenseverdier for rester av 2,5-diklorbenzosyremetylester, 
mandipropamid og profoksydim i eller på visse produkter 

13.07.2020 *  

288 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Island og Norge har art. 
103-forbehold. 

 32017R0745 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. 
april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 
2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning 
(EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 
90/385/EØF og 93/42/EØF 

26.05.2020  * 

289 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32018R1832 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1832 av 5. november 
2018 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og 
kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 med sikte på å 
forbedre prøving og framgangsmåter i forbindelse med 
utslippstypegodkjenning for lette passasjer- og 
nyttekjøretøyer, herunder samsvarsprøving i bruk og reelle 

01.01.2019 *  
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utslipp under kjøring, og innføre innretninger for overvåking 
av forbruket av drivstoff og elektrisk energi 

290 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32019R0978 Kommisjonsforordning (EU) 2019/978 av 14. juni 2019 om 
endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014 om 
unntak fra visse bestemmelser i vedlegg II til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 med 
hensyn til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer 

07.07.2019 *  

291 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32019R1338 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1338 av 8. august 2019 
om endring av forordning (EU) nr. 10/2011 om 
plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i 
kontakt med næringsmidler 

30.08.2019 *  

292 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32019R0828 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/828 av 14. mars 
2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/127 med 
hensyn til vitamin D-kravene til morsmelkerstatninger og 
erukasyrekravene til morsmelkerstatninger og 
tilskuddsblandinger 

12.06.2019 *  

293 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32019R1294 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1294 
av 1. august 2019 om tillatelse til å bringe betain i omsetning 

22.08.2019 *  
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som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

 32019R1314 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1314 
av 2. august 2019 om tillatelse til å endre spesifikasjonene 
for det nye næringsmiddelet lakto-N-neotetraose framstilt 
med Escherichia coli K-12 i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

25.08.2019 *  

294 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32019R1686 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1686 
av 8. oktober 2019 om tillatelse til en utvidelse av 
bruksområdet for basisk myseproteinisolat fra kumelk som 
et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

30.10.2019 *  

295 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32019D1331 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1331 
av 5. august 2019 om vilkårene for godkjenning av et 
biocidprodukt som inneholder peppermynteolje og 
sitronellal, forelagt av Det forente kongerike i samsvar med 
artikkel 36 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
nr. 528/2012 

27.08.2019 *  
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296 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32019R0957 Kommisjonsforordning (EU) 2019/957 av 11. juni 2019 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 hensyn til 
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol og 
TDFA-er 

02.07.2019 *  

297 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32019R0291 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/291 av 
19. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 
godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-
naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, akrinatrin, azoksystrobin, 
fluazifop-p, fluroksypyr, imazalil, kresoksimmetyl, 
oksyfluorfen, prokloraz, proheksadion, spiroksamin, teflutrin 
og terbutylazin 

12.03.2019 *  

 32019R0324 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/324 av 
25. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperioden for 
de aktive stoffene bifentrin, karboksin, FEN 560 (også kalt 
bukkehornkløver eller bukkehornkløverfrø i pulverform), 
ekstraksjonsrester av pepperstøv, og 
natriumaluminiumsilikat 

18.03.2019 *  
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 32019R0336 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/336 av 
27. februar 2019 om endring av forordning (EU) nr. 
1141/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 
med hensyn til rapporterende medlemsstat for vurdering av 
1-metylsyklopropen, famoksadon, mankozeb, metiokarb, 
metoksyfenozid, pirimikarb, pirimifos-metyl og tiakloprid 

30.03.2019 *  

 32019R0337 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/337 av 
27. februar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet 
mefentriflukonazol 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 

20.03.2019 *  

 32019R0344 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/344 av 
28. februar 2019 om ikke å fornye godkjenningen av det 
aktive stoffet etoprofos 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 

21.03.2019 *  

 32019R0481 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/481 av 
22. mars 2019 om godkjenning av det aktive stoffet flutianil 
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 

14.04.2019 *  
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298 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32019R0677 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/677 av 
29. april 2019 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive 
stoffet klortalonil i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

20.05.2019 *  

 32019R0706 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/706 av 
7. mai 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 
karvon 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 

01.08.2019 *  

 32019R0707 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707 av 
7. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 
nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 
godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-
cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, 
bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, 
desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, etefon, 
etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, 
fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, 
metalaksyl-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, 
Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, 
pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor 
og tebukonazol 

28.05.2019 *  
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 32019R0717 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/717 av 
8. mai 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 
isoksaflutol 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 

01.08.2019 *  

 32019R0724 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/724 av 
10. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 
nr. 686/2012 med hensyn til utpeking av rapporterende 
medlemsstater og medrapporterende medlemsstater for de 
aktive stoffene glyfosat, lambdacyhalotrin, imazamox og 
pendimetalin, og om endring av gjennomføringsforordning 
(EU) nr. 844/2012 med hensyn til muligheten for at en 
gruppe av medlemsstater i fellesskap kan fungere som 
rapporterende medlemsstat 

02.06.2019 *  

299 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32016R1067 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1067 av 1. juli 2016 om 
endring av vedlegg III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, 
betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av 
geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker 

05.07.2016 *  

 32018R1098 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1098 av 2. august 2018 
om endring og retting av vedlegg III til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, 

23.08.2018 *  
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betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av 
geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker 

 32019R0335 Kommisjonsforordning (EU) 2019/335 av 27. februar 2019 
om endring av vedlegg III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 110/2008 med hensyn til registrering 
av den alkoholsterke drikken «Tequila» som geografisk 
betegnelse 

20.03.2019 *  

 32019R0674 Kommisjonsforordning (EU) 2019/674 av 29. april 2019 om 
endring av vedlegg III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, 
betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av 
geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker 

20.05.2019 *  

300 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 14.12.19  

 32018R1850 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1850 av 21. november 
2018 om registrering av en geografisk betegnelse på en 
alkoholsterk drikk i vedlegg III i forordning (EF) nr. 
110/2008 («Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya 
ot Targovishte» (GI)) 

18.12.2018 *  

 32018R1871 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1871 av 23. november 
2018 om registrering av en geografisk betegnelse på en 
alkoholsterk drikk i vedlegg III til forordning (EF) nr. 
110/2008 («Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова 
ракия от Карнобат»)/«Karnobatska grozdova 
rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» (GI) 

20.12.2018 *  
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301 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

  Island og Norge har art. 
103-forbehold. 
Ikrafttredelse avhenger 
av EØS-
komitebeslutning 
288/2019. 

 32017R0746 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 av 5. 
april 2017 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk og 
om oppheving av direktiv 98/79/EF og 
kommisjonsbeslutning 2010/227/EU 

26.05.2022  * 

302 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet 
for arbeidstakere) 

  Island, Liechtenstein og 
Norge har art. 103-
forbehold. 

 32016D0716 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/716 av 
11. mai 2016 om oppheving av gjennomføringsavgjerd 
2012/733/EU om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 492/2011 med omsyn til 
arbeidsformidling og vidareføring av EURES 

12.05.2016  * 

 32016R0589 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. 
april 2016 om eit europeisk nettverk for arbeidsformidlingar 
(EURES), tilgang til mobilitetstenester for arbeidstakarar og 
ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, og om 
endring av forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 
1296/2013 

12.05.2016  * 

 32017D1255 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1255 av 
11. juli 2017 om ein mal som gjer greie for dei nasjonale 

01.08.2017  * 
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systema og framgangsmåtane for godkjenning av 
organisasjonar som EURES-medlemmer og -partnarar 

 32017D1256 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1256 av 
11. juli 2017 om malar og framgangsmåtar for utveksling av 
opplysningar på unionsplan om dei nasjonale 
arbeidsprogramma til EURES-nettverket 

01.08.2017  * 

 32017D1257 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1257 av 
11. juli 2017 om dei tekniske standardane og formata som er 
naudsynte for å innføre eit einsarta system som gjer det 
mogleg å kople ledige stillingar saman med jobbsøknader og 
CV-ar på EURES-portalen 

01.08.2017  * 

 32018D0170 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/170 av 2. 
februar 2018 om einsarta detaljerte spesifikasjonar for 
datainnsamling og -analyse med sikte på overvaking og 
vurdering av verkemåten til EURES-nettverket 

23.02.2018  * 

 32018D1020 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1020 av 
18. juli 2018 om vedtaking og ajourføring av lista over 
ferdigheiter, kompetansar og yrke i den europeiske 
klassifiseringa til bruk ved automatisert matching gjennom 
den felles IT-plattforma for EURES 

08.08.2018  * 

 32018D1021 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1021 av 
18. juli 2018 om vedtaking av dei tekniske standardane og 
formata som er naudsynte for å gjennomføre automatisert 
matching gjennom den felles IT-plattforma, ved bruk av den 
europeiske klassifiseringa og samverknaden mellom 
nasjonale system og den europeiske klassifiseringa 

08.08.2018  * 
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303 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig 
godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner) 

 14.12.19  

 32016D0790 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/790 av 13. 
januar 2016 om endring av vedlegg V til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn til 
kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger 

13.06.2016 *  

 32017D2113 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2113 av 11. 
september 2017 om endring av vedlegg V til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med hensyn 
til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger 

21.12.2017 *  

304 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger 
av EØS-
komitebeslutning 
214/2018. 

 32017R1469 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1469 
av 11. august 2017 om fastsettelse av et standardisert 
presentasjonsformat for informasjonsdokumentet for 
forsikringsprodukter 

01.09.2017  * 

 32017R2358 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 av 21. 
september 2017 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til produkttilsyns- og 
produktstyringskrav for forsikringsforetak og 
forsikringsdistributører 

23.02.2018  * 

 32017R2359 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 av 21. 
september 2017 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til opplysningskrav 

23.02.2018  * 
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og regler for god forretningsskikk i forbindelse med 
distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter 

 32018R0541 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/541 av 20. 
desember 2017 om endring av delegert forordning (EU) 
2017/2358 og (EU) 2017/2359 med hensyn til deres 
anvendelsesdato 

26.04.2018  * 

305 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Island, Liechtenstein og 
Norge har art. 103-
forbehold. 

 32017L2399 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399 av 12. 
desember 2017 om endring av direktiv 2014/59/EU med 
hensyn til prioritering av usikrede gjeldsinstrumenter ved 
insolvens 

29.12.2018  * 

306 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger 
av EØS-
komitebeslutning 
259/2019. 

 32015L2392 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2015/2392 av 
17. desember 2015 om europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 596/2014 med hensyn til rapportering til 
vedkommende myndigheter av faktiske eller mulige 
overtredelser av nevnte forordning 

07.01.2016  * 

 32016R0347 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/347 av 
10. mars 2016 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder med hensyn til det nøyaktige 
formatet på innsidelister og for oppdatering av innsidelister i 

03.07.2016  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2019 
 

Nr. Vedtatt 

Dato og 
celexnummer 

Tittel Gjennomførings-
dato for 
rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 
 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
596/2014 

 32016R0378 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/378 av 
11. mars 2016 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for fastsettelse av tidspunkt, 
format og mal for innsending av meldinger til vedkommende 
myndigheter i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 596/2014 

03.07.2016  * 

 32016R0522 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/522 av 17. 
desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til unntak for 
visse offentlige organer og sentralbanker i tredjestater, 
indikatorer på markedsmanipulasjon, tersklene for 
offentliggjøring, vedkommende myndighet for meldinger 
om utsettelse, tillatelse til handel i begrensede perioder og 
typer meldepliktige transaksjoner utført av personer med 
ledelsesansvar 

03.07.2016  * 

 32016R0523 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/523 av 
10. mars 2016 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for fastsettelse av format og mal 
for melding og offentliggjøring av transaksjoner utført av 
personer med ledelsesansvar i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 

03.07.2016  * 

 32016R0908 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/908 av 26. 
februar 2016 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 596/2014 ved fastsettelse av 
tekniske reguleringsstandarder for kriteriene for, 

03.07.2016  * 
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framgangsmåten for og kravene til fastsettelse av en 
akseptert markedspraksis samt kravene for å opprettholde, 
avvikle eller endre vilkårene for aksept av slik praksis 

 32016R0909 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/909 av 1. mars 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for innholdet i meldinger som skal gis 
til vedkommende myndigheter, og for utarbeiding, 
offentliggjøring og vedlikehold av listen over meldinger 

03.07.2016  * 

 32016R0957 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/957 av 9. mars 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for hensiktsmessige ordninger, 
systemer og rutiner samt meldingsmaler som skal brukes for 
å forebygge, avdekke og rapportere markedsmisbruk eller 
mistenkelige ordrer eller transaksjoner 

03.07.2016  * 

 32016R0958 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/958 av 9. mars 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for de tekniske ordningene for 
objektiv presentasjon av investeringsanbefalinger eller 
annen informasjon med anbefaling eller forslag til en 
investeringsstrategi, og for offentliggjøring av særlige 
interesser eller interessekonflikter 

03.04.2016  * 

 32016R0959 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/959 av 
17. mai 2016 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for markedssonderinger med 

03.07.2016  * 
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hensyn til systemer og maler for melding som skal brukes av 
markedsdeltakere som formidler informasjon, og format for 
registeret i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 596/2014 

 32016R0960 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/960 av 17. mai 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for hensiktsmessige ordninger, 
systemer og rutiner for markedsdeltakere som formidler 
informasjon ved gjennomføring av markedssonderinger 

03.07.2016  * 

 32016R1052 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1052 av 8. mars 
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 596/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for de vilkårene som gjelder for 
tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringstiltak 

03.07.2016  * 

 32016R1055 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 
av 29. juni 2016 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder med hensyn til tekniske metoder 
for hensiktsmessig offentliggjøring av innsideinformasjon 
og for å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
596/2014 

03.07.2016  * 

 32017R1158 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1158 
av 29. juni 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter 
og skjemaer som skal brukes ved utveksling av opplysninger 
mellom vedkommende myndigheter og Den europeiske 

20.07.2017  * 
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verdipapir- og markedstilsynsmyndighet som omhandlet i 
artikkel 33 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
596/2014 

 32018R0292 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 av 
26. februar 2018 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter 
og skjemaer som skal brukes ved utveksling av opplysninger 
og bistand mellom vedkommende myndigheter i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om 
markedsmisbruk 

28.02.2018  * 

 32019R0461 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/461 av 30. 
januar 2019 om endring av delegert forordning (EU) 
2016/522 med hensyn til unntak for Bank of England og 
United Kingdom Debt Management Office fra virkeområdet 
for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 

23.03.2019  * 

307 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger 
av EØS-
komitebeslutning 
63/2018. 

 32018R1619 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1619 av 12. juli 
2018 om endring av delegert forordning (EU) 2016/438 med 
hensyn til depotmottakeres forvaringsoppgaver 

01.04.2020  * 

308 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 14.12.19  
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 32018R1618 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1618 av 12. juli 
2018 om endring av delegert forordning (EU) nr. 231/2013 
med hensyn til depotmottakeres forvaringsoppgaver 

01.04.2020 *  

309 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

  Ikrafttredelse avhenger 
av EØS-
komitebeslutning 
18/2019. 

 32018R1229 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 av 25. mai 
2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin 

14.09.2020  * 

310 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 
tjenester) 

 14.12.19  

 32019D1276 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1276 
av 29. juli 2019 om oppheving av Kommisjonens 
gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU om anerkjennelse 
av Australias rettslige og tilsynsmessige rammer som 
likeverdige med kravene i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om 
kredittvurderingsbyråer 

19.08.2019 *  

 32019D1277 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1277 
av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 
2012/630/EU om anerkjennelse av Canadas rettslige og 
tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om 
kredittvurderingsbyråer 

19.08.2019 *  
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 32019D1278 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1278 
av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 
2014/248/EU om anerkjennelse av Singapores rettslige og 
tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 
europaparlaments- og rådsforordning(EF) nr. 1060/2009 om 
kredittvurderingsbyråer 

19.08.2019 *  

 32019D1279 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1279 
av 29. juli 2019 om anerkjennelse av De forente staters 
rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med 
kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1060/2009 om kredittvurderingsbyråer 

19.08.2019 *  

 32019D1280 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1280 
av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Mexicos rettslige og 
tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om 
kredittvurderingsbyråer 

19.08.2019 *  

 32019D1281 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1281 
av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 
2014/245/EU om anerkjennelse av Brasils rettslige og 
tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om 
kredittvurderingsbyråer 

19.08.2019 *  

 32019D1282 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1282 
av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 
2014/246/EU om anerkjennelse av Argentinas rettslige og 
tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

19.08.2019 *  
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europaparlaments- og rådsforordning(EF) nr. 1060/2009 om 
kredittvurderingsbyråer 

 32019D1283 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1283 
av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Japans rettslige og 
tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om 
kredittvurderingsbyråer 

19.08.2019 *  

 32019D1284 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1284 
av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Hongkongs rettslige og 
tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om 
kredittvurderingsbyråer 

19.08.2019 *  

311 6.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Tjenester 
generelt) 

  Island, Liechtenstein og 
Norge har art. 103-
forbehold. 

 32018R0302 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/302 av 28. 
februar 2018 om tiltak mot uberettiget geoblokkering og 
andre former for forskjellsbehandling på bakgrunn av 
kunders nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre 
marked, og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og 
(EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF 

03.12.2018  * 

312 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssamfunnstjenester) 

 14.12.19  

 32019D1345 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1345 
av 2. august 2019 om endring av vedtak 2006/771/EF for å 

03.09.2019 *  
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ajourføre harmoniserte tekniske vilkår for bruk av 
radiospektrum til kortdistanseutstyr 

313 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  14.12.19  
 32019R1213 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1213 

av 12. juli 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser 
for å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av 
samvirkingsevne og kompatibilitet for ombordmontert 
veieutstyr i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF 

27.05.2021 *  

314 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  14.12.19  
 32019R1668 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1668 av 26. juni 

2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 
2016/1629 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for 
fart på innlands vannveier 

01.01.2020 *  

315 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  14.12.19  
 32018R1119 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1119 av 31. juli 2018 om 

endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til 
erklærte utdanningsorganisasjoner 

02.09.2018 *  

316 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  14.12.19  
 32019D0903 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/903 av 

29. mai 2019 om fastsettelse av felles ytelsesmål for 
Unionens lufttrafikkstyringsnett for tredje referanseperiode 
som begynner 1. januar 2020 og slutter 31. desember 2024 

23.06.2019 *  

317 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  14.12.19  
 32019R0123 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 av 

24. januar 2019 om fastsettelse av nærmere regler for 
gjennomføring av nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring 

01.01.2020 *  
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(ATM) og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 
677/2011 

318 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  14.12.19  
 32019R0317 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 av 

11. februar 2019 om fastsettelse av en ytelses- og 
avgiftsordning i Det felles europeiske luftrom og om 
oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 
og (EU) nr. 391/2013 

17.03.2019 *  

319 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  14.12.19  
 32019D1134 Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/1134 av 1. juli 2019 om 

endring av vedtak 2009/300/EF og avgjerd (EU) 2015/2099 
med omsyn til det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling 
av EU-miljømerket til visse produkt og dei tilhøyrande krava 
til vurdering og kontroll, skal gjelde for 

23.07.2019 *  

320 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  14.12.19  
 32018R2066 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 

av 19. desember 2018 om overvåking og rapportering av 
utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/87/EF og om endring av 
kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 

01.01.2021 *  

 32018R2067 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 
av 19. desember 2018 om verifisering av data og 
akkreditering av miljøkontrollører i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF 

01.01.2019 *  

321 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Liechtenstein har art. 
103-forbehold. 
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 32015L0412 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/412 av 11. 
mars 2015 om endring av direktiv 2001/18/EF med hensyn 
til medlemsstatenes mulighet til å begrense eller forby 
dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) på sitt 
territorium 

02.04.2015  * 

322 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  14.12.19  
 32018L0350 Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/350 av 8. mars 2018 om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF 
med hensyn til miljørisikovurdering av genmodifiserte 
organismer 

29.09.2019 *  

323 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  14.12.19  
 32018D1790 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1790 

av 16. november 2018 om oppheving av vedtak 
2002/623/EF om fastsettelse av rettledninger om 
miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer 

10.12.2018 *  

324 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  14.12.19  
 32019R0986 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/986 av 7. mars 

2019 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 510/2011 med hensyn til overvåking 
av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som 
typegodkjennes etappevis 

08.07.2019 *  

 32019R0987 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/987 av 
onsdag 29. mai 2019 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til 
overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som 
typegodkjennes etappevis 

08.07.2019 *  
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325 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  14.12.19  
 32018D1876 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1876 

av 29. november 2018 om godkjenning av teknologien i 
12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer til bruk i lette 
nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor som 
innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette 
nyttekjøretøyer i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 510/2011 

20.12.2018 *  

326 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  14.12.19  
 32017R0881 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/881 av 

23. mai 2017 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og 
boligtellinger, med hensyn til kvalitetsrapportenes form og 
struktur og det tekniske formatet for overføring av data, og 
om endring av forordning (EU) nr. 1151/2010 

13.06.2017 *  

327 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  14.12.19  
 32018R1091 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 av 

18. juli 2018 om integrert landbruksstatistikk og om 
oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 
1337/2011 

27.08.2018 *  

328 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

 14.12.19  

 32019R0237 Kommisjonsforordning (EU) 2019/237 av 8. februar 2019 
om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse 
av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

03.03.2019 *  
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europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 
med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28 

329 13.12.2019 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

 14.12.19  

 32019R0402 Kommisjonsforordning (EU) 2019/402 av 13. mars 2019 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. 19 

03.04.2019 *  

 


