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1 7.2.2020 Trukket    

2 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold 

  Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

210/2019. 

 32019R1012 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1012 av 12. mars 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 gjennom 

unntak fra reglene om utpeking av kontrollsteder og fra minstekravene til 

grensekontrollstasjoner 

14.12.2019  * 

 32019R1013 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1013 av 16. april 2019 

om forhåndsmelding av forsendelser av visse kategorier av dyr og varer som 

innføres til Unionen 

14.12.2019  * 

 32019R1014 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014 av 12. juni 2019 

om fastsettelse av nærmere regler for minstekrav til grensekontrollstasjoner, 

herunder kontrollsentre, og til format, kategorier og forkortelser som skal 

brukes i lister over grensekontrollstasjoner og kontrollsteder 

14.12.2019  * 

 32019R1081 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1081 av 8. mars 2019 om 

fastsettelse av regler om særlige krav til opplæring av personale som 

gjennomfører visse fysiske kontroller på grensekontrollstasjoner 

14.12.2019  * 

3 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold 

  Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

210/2019. 

 32019R0625 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til krav 

ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på 

konsum 

14.12.2019  * 

 32019R0626 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 av 5. mars 2019 

om lister over tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å 

14.12.2019  * 
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innføre visse dyr og varer beregnet på konsum til Den europeiske union, og 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse 

listene 

 32019R627 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 av 15. mars 2019 

om fastsettelse av ensartede praktiske ordninger for gjennomføringen av 

offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625, og om 

endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 når det gjelder offentlig 

kontroll 

14.12.2019  * 

 32019R0628 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om 

maler for offisielle sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av 

forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 

med hensyn til disse sertifikatmalene 

14.12.2019  * 

4 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold 

  Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

210/2019. 

 32019R1793 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 av 22. oktober 

2019 om midlertidig strengere offentlig kontroll og nødtiltak ved innførsel til 

Unionen av visse varer fra visse tredjestater, om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002, 

og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 

884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660 

14.12.2019  * 

 32019R1873 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1873 av 7. november 

2019 om framgangsmåtene for vedkommende myndigheters samordnede 

gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll av produkter av animalsk 

opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte 

produkter på grensekontrollstasjoner 

14.12.2019  * 
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5 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold 

  Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

210/2019. 

 32019D2098 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2098 av 28. november 

2019 om midlertidige dyrehelsekrav til forsendelser av produkter av animalsk 

opprinnelse beregnet på konsum som har sin opprinnelse i og sendes tilbake 

til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat 

14.12.2019  * 

 32019R1981 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1981 av 28. november 

2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 med hensyn til 

lister over tredjestater og regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å 

innføre snegler, gelatin, kollagen og insekter beregnet på konsum til Den 

europeiske union   

14.12.2019  * 

 32019R2007 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 av 18. november 

2019 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til listene over dyr, produkter av 

animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og 

avledede produkter samt høy og halm som omfattes av offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjoner, og om endring av vedtak 2007/275/EF 

14.12.2019  * 

 32019R2128 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128 av 12. november 

2019 om fastsettelse av malen for offisielt sertifikat og regler for utstedelse av 

offisielle sertifikater for varer som leveres til fartøyer som forlater Unionen 

og er beregnet på forsyning til skip eller forpleining av besetning og 

passasjerer, eller til NATOs eller De forente staters militærbaser 

14.12.2019  * 

 32019R2129 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 av 25. november 

2019 om fastsettelse av regler for en ensartet anvendelse av hyppigheten av 

identitetskontroll og fysisk kontroll av visse forsendelser av dyr og varer som 

innføres til Unionen 

14.12.2019  * 
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 32019R2130 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130 av 25. november 

2019 om fastsettelse av nærmere regler for de handlingene som skal utføres 

under og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr 

og varer som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene 

14.12.2019  * 

6 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold 

  Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

210/2019. 

 32019R2074 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2074 av 23. september 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn 

til reglene for offentlig kontroll av forsendelser av visse dyr og varer som har 

sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til 

en tredjestat 

14.12.2019  * 

 32019R2090 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2090 av 19. juni 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn 

til tilfeller av mistanke om eller fastslått manglende overholdelse av Unionens 

regler som gjelder for bruken eller restmengder av farmakologisk virksomme 

stoffer som er godkjent i veterinærpreparater eller som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer, eller av Unionens regler som gjelder for bruken eller restmengder av 

forbudte eller ikke-tillatte farmakologisk virksomme stoffer 

14.12.2019  * 

 32019R2123 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2123 av 10. oktober 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn 

til regler for i hvilke tilfeller og på hvilke vilkår identitetskontroll og fysisk 

kontroll av visse varer kan gjennomføres på kontrollsteder og 

dokumentkontroll kan gjennomføres på en viss avstand fra 

grensekontrollstasjoner 

14.12.2019  * 

 32019R2124 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2124 av 10. oktober 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn 

til regler for offentlig kontroll av forsendelser av dyr og varer i transitt, ved 

14.12.2019  * 
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omlasting og videre transport gjennom Unionen, og om endring av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 

119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 

28/2012, Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 og 

kommisjonsvedtak 2007/777/EF 

 32019R2126 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2126 av 10. oktober 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn 

til regler for særlig offentlig kontroll av visse kategorier av dyr og varer, tiltak 

som skal treffes etter slik kontroll og visse kategorier av dyr og varer som er 

unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner 

14.12.2019  * 

 32019R2127 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2127 av 10. oktober 2019 om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn 

til anvendelsesdatoen for visse bestemmelser i rådsdirektiv 91/496/EØF, 

97/78/EF og 2000/29/EF 

14.12.2019  * 

7 7.2.2020 Trukket    

8 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 8.2.2020  

 32019R1819 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1819 av 8. august 2019 om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre 

opp eddik som et aktivt stoff i vedlegg I 

20.11.2019 *  

 32019R1820 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1820 av 8. august 2019 om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre 

opp Saccharomyces cerevisiae som et aktivt stoff i vedlegg I 

20.11.2019 *  

 32019R1821 Delegert kommisjonsforordning 2019/1821 av 8. august 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp 

eggpulver som et aktivt stoff i vedlegg I 

20.11.2019 *  

 32019R1822 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1822 av 8. august 2019 om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre 

opp honning som et aktivt stoff i vedlegg I 

20.11.2019 *  
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 32019R1823 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1823 av 8. august 2019 om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre 

opp D-fruktose som et aktivt stoff i vedlegg I 

20.11.2019 *  

 32019R1824 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1824 av 8. august 2019 om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre 

opp ost som et aktivt stoff i vedlegg I 

20.11.2019 *  

 32019R1825 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1825 av 8. august 2019 om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre 

opp konsentrert eplejuice som et aktivt stoff i vedlegg I 

20.11.2019 *  

9 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 8.2.2020  

 32019L1845 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1845 av 8. august 2019 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 bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i visse gummikomponenter brukt i 

motorsystemer 

30.4.2020 *  

 32019L1846 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1846 av 8. august 2019 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 brukt i visse forbrenningsmotorer 

30.4.2020 *  

10 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 8.2.2020  

 32019R1390 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1390 av 31. juli 2019 om endring av 

vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH), for å tilpasse det til den tekniske utviklingen 

16.10.2019 *  

11 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 8.2.2020  
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 32019R1692 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1692 av 9. oktober 

2019 om anvendelsen av visse registrerings- og datadelingsbestemmelser i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 etter utløpet av den 

endelige registreringsfristen for innfasingsstoffer 

30.10.2019 *  

12 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 8.2.2020  

 32019R1257 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1257 av 23. juli 2019 om retting av den 

bulgarske språkversjonen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1223/2009 om kosmetiske produkter 

13.8.2019 *  

13 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 8.2.2020  

 32019R1857 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1857 av 6. november 2019 om endring av 

vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om 

kosmetiske produkter 

27.11.2019 *  

 32019R1858 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1858 av 6. november 2019 om endring av 

vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om 

kosmetiske produkter 

27.11.2019 *  

14 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 8.2.2020  

 32018H2050 Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2050 av 19. desember 2018 om 

tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle 

overføringslisenser for demonstrasjon og evaluering som nevnt i artikkel 5 nr. 

2 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF 

1.7.2019 *  

 32018H2051 Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2051 av 19. desember 2018 om 

tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle 

overføringslisenser for reparasjon og vedlikehold som nevnt i artikkel 5 nr. 2 

bokstav d) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF 

1.7.2019 *  

 32018H2052 Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2052 av 19. desember 2018 om 

tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle 

1.7.2019 *  
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overføringslisenser for utstilling som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF 

15 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  8.2.2020  

 32019R1902 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1902 av 7. november 

2019 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med 

referansedatoer fra 30. september 2019 til 30. desember 2019 i samsvar med 

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

utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring 

30.9.2019 *  

16 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   Island har art. 103-

forbehold. 

 

 32019R0630 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/630 av 17. april 2019 om 

endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tapsdekning for 

tapsutsatte eksponeringer 

26.4.2019  * 

17 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  8.2.2020  

 32019D0536 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/536 av 29. mars 2019 

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 

21.4.2019 *  

 32019R0439 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/439 av 15. februar 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til 

referanseporteføljer, rapporteringsmaler og rapporteringsinstrukser som skal 

brukes i Unionen ved rapporteringen omhandlet i artikkel 78 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

18.4.2019 *  

 32019R0912 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/912 av 28. mai 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, 

25.6.2019 *  
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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 

18 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  8.2.2020  

 32019D0684 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/684 av 25. april 2019 

om anerkjennelse av Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige 

rammer for derivattransaksjoner under tilsyn av Japan Financial Services 

Agency som likeverdige med verdsettings-, tvisteløsnings- og marginkravene 

i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om 

OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

22.5.2019 *  

19 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   Island, Liechtenstein og 

Norge har art. 103-

forbehold. 

 32015R0760 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 av 29. april 2015 om 

europeiske langsiktige investeringsfond 

9.12.2015  * 

 32018R0480 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/480 av 4. desember 2017 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 med hensyn 

til tekniske reguleringsstandarder for finansielle derivater som utelukkende 

tjener sikringsformål, tilstrekkeliglang levetid for europeiske langsiktige 

investeringsfond, kriterier for vurdering av markedet for potensielle kjøpere 

og for verdsetting av eiendeler som skal avhendes, og typer av og egenskaper 

ved fasiliteter som er tilgjengelige for ikke-profesjonelle investorer 

12.4.2018  * 

20 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   Liechtenstein har art. 

103-forbehold. 

 

 32019R2089 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2089 av 27. november 2019 

om endring av forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til EU-

referanseverdier for klimaomstilling, EU-referanseverdier for tilpasning til 

Parisavtalen og bærekraftsrelaterte opplysninger for referanseverdier 

10.12.2019  * 
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21 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  8.2.2020  

 32019D1274 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1274 av 29. juli 2019 

om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for 

referanseverdier i Australia i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/1011 

19.8.2019 *  

 32019D1275 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1275 av 29. juli 2019 

om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for 

referanseverdier i Singapore i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1011 

19.8.2019 *  

22 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   Island, Liechtenstein og 

Norge har art. 103-

forbehold. 

 32017R1131 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 av 14. juni 2017 om 

pengemarkedsfond 

21.7.2018  * 

 32018R0708 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/708 av 17. april 2018 

om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til den 

malen forvaltere av pengemarkedsfond skal bruke ved rapportering til 

vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/1131 

21.7.2018  * 

 32018R0990 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/990 av 10. april 2018 om endring 

og utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 med 

hensyn til enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer (STS-

verdipapiriseringer) og sertifikater med sikkerhet i eiendeler (ABCP), krav til 

eiendeler mottatt som del av omvendte gjenkjøpsavtaler og 

kredittkvalitetsvurderingsmetoder 

21.7.2018  * 

23 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

23/2018. 
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 32018R0732 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 av 17. mai 2018 

om en felles metode for sammenligning av enhetspriser på alternativt 

drivstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU 

7.6.2020  * 

24 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  8.2.2020  

 32019D1128 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1128 av 1. juli 2019 om 

tilgangsrett til sikkerhetstilrådinger og svar som er lagret i det europeiske 

sentrale datalageret, og om oppheving av beslutning 2012/780/EU 

22.7.2019 *  

25 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Island har art. 103-

forbehold. 

 32018R1042 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1042 av 23. juli 2018 om endring av 

forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for innføring av støtteprogrammer, psykologisk vurdering av 

flygebesetning samt systematisk og stikkprøvebasert testing for psykoaktive 

stoffer for å sikre flyge- og kabinbesetningsmedlemmers medisinske 

skikkethet, og med hensyn til å installere terrengvarslingssystem i nye 

turbindrevne fly godkjent for seks til ni passasjerer og med en største 

sertifiserte startmasse på høyst 5 700 kg 

14.8.2020  * 

26 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens Vedlegg XVI (Offentlige innkjøp)  8.2.2020  

 32019R1827 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1827 av 30. oktober 2019 om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU med hensyn til 

terskelverdien for konsesjoner 

1.1.2020 *  

 32019R1828 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1828 av 30. oktober 2019 om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU med hensyn til 

terskelverdiene for offentlige varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og 

anleggskontrakter samt plan- og designkonkurranser 

1.1.2020 *  

 32019R1829 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1829 av 30. oktober 2019 om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU med hensyn til 

terskelverdiene for varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og 

anleggskontrakter samt plan- og designkonkurranser 

1.1.2020 *  
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 32019R1830 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1830 av 30. oktober 2019 om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF med hensyn til 

terskelverdiene for varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og 

anleggskontrakter 

1.1.2020 *  

27 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)   Island, Liechtenstein og 

Norge har art. 103-

forbehold. 

 32015L2436 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 2015 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker 

14.1.2019  * 

28 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på 

arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner) 

 8.2.2020  

 32013L0054 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/54/EU av 20. november 2013 om 

visse av flaggstaten sine ansvarsområde i samband med etterleving og 

gjennomføring av Konvensjonen om arbeids- og levevilkår for sjøfolk, 2006 

31.3.2015 *  

29 7.2.2020 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter 

 8.2.2020  

  Endring av artikkel 1(4.)P31  *  

30 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 21.3.2020  

 32019R1691 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1691 av 9. oktober 2019 om endring av 

vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH) 

30.10.2019 *  

31 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 21.3.2020  

 32019R0676 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/676 av 29. april 2019 

om godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko ABE-IT 56 (komponenter 

av lysat av Saccharomyces cerevisiae stamme DDSF623) i samsvar med 

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

20.5.2019 *  
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plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

32 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 21.3.2020  

 32019R1606 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1606 av 27. september 

2019 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet metiokarb 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 

3.10.2019 *  

33 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 21.3.2020  

 32019R1085 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1085 av 25. juni 2019 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 1-metylsyklopropen i samsvar 

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

av plantevernmidler, om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 

1.8.2019 *  

 32019R1090 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1090 av 26. juni 2019 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet dimetoat 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 

30.6.2019 *  

 32019R1100 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1100 av 27. juni 2019 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet desmedifam 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 

1.7.2019 *  

 32019R1101 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1101 av 27. juni 2019 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet tolklofosmetyl i samsvar med 

1.9.2019 *  
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europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

 32019R1137 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1137 av 3. juli 2019 om 

fornyet godkjenning av det aktive stoffet dimetenamid-p 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 

1.9.2019 *  

 32019R1138 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1138 av 3. juli 2019 om 

godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl 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 

24.7.2019 *  

34 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 21.3.2020  

 32019R0716 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/716 av 30. april 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 22/2013 og (EU) nr. 

540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 

cyflumetofen 

30.5.2019 *  

 32019R1589 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1589 av 26. september 

2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til 

forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene amidosulfuron, 

beta-cyflutrin, bifenoks, klortoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, 

daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, 

fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, 

lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproksyfen, 

tiofanatmetyl, triflusulfuron og tritosulfuron 

17.10.2019 *  
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 32019R1605 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1605 av 27. september 

2019 om godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko Bacillus subtilis 

stamme IAB/BS03 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 

20.10.2019 *  

 32019R1690 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1690 av 9. oktober 

2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfa-cypermetrin 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 

1.11.2019 *  

35 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 21.3.2020  

 32019R0989 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/989 av 17. juni 2019 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet klorprofam 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 

8.7.2019 *  

36 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 21.3.2020  

 32019R1966 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1966 av 27. november 2019 om endring 

og retting av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter 

11.6.2019 *  

37 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 21.3.2020  

 32019D1993 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1993 av 28. november 

2019 om anerkjennelse av ordningen «Trade Assurance Scheme for 

Combinable Crops» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF 

19.12.2019 *  
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38 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

  Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

61/2018. 

 32018R0989 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/989 av 18. mai 2018 om endring 

og retting av delegert forordning (EU) 2017/654 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til 

tekniske og generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning 

av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner 

7.8.2018  * 

39 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

  Norge har art. 103-

forbehold. 

 32016R1628 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september 2016 

om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler og 

typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, 

om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om 

endring og oppheving av direktiv 97/68/EF 

1.1.2017  * 

40 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

 

 21.3.2020  

 32018D0853 Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2018/853 av 30. mai 2018 om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/63/EF og 2009/31/EF og rådsdirektiv 

86/278/EØF og 87/217/EØF med hensyn til saksbehandlingsregler på 

området miljørapportering og om oppheving av rådsdirektiv 91/692/EØF 

4.7.2018 *  

41 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  21.3.2020  

 32019R0981 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/981 av 8. mars 2019 om endring 

av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring (Solvens II) 

8.7.2019 *  

42 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  21.3.2020  
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 32019R1865 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1865 av 6. juni 2019 om retting 

av den rumenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å 

starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) 

28.11.2019 *  

43 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  21.3.2020  

 32019D2211 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2211 av 19. desember 

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 samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

648/2012 

24.12.2019 *  

44 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  21.3.2020  

 32019R1583 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1583 av 25. september 

2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 om 

fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av de felles grunnleggende 

standardene for luftfartssikkerhet med hensyn til cybersikkerhetstiltak 

31.12.2020 *  

45 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

 

 21.3.2020  

 32019D1372 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1372 av 19. august 

2019 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med 

hensyn til overvåking og rapportering 

12.9.2019 *  

46 20.3.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

 

 21.3.2020  

 32019D1119 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 av 28. juni 2019 

om godkjenning av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder til bruk 

i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke 

kan lades eksternt, som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra 

personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

443/2009 

21.7.2019 *  
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47 3.4.2020 

 

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

forhold 

 3.4.2020  

 32020R0466 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 av 30. mars 2020 

om midlertidige tiltak for å begrense risikoer for menneskers og dyrs helse, 

plantehelsen og dyrevelferden under visse alvorlige uregelmessigheter i 

medlemsstatenes kontrollsystemer på grunn av koronavirussykdom (COVID-

19) 

1.4.2020 *  

48 

 
3.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  3.4.2020  

 32020R0459 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/459 av 30. mars 2020 om 

endring av rådsforordning (EØF) nr. 95/93 om fastsettelse av felles regler for 

fordeling av tidsluker i lufthavnene i Fellesskapet 

1.4.2020 *  

49 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 1.5.2020  

 32019R0624 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 av 8. februar 2019 om 

særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av kjøttproduksjon 

og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 

14.12.2019 *  

50 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 1.5.2020  

 32019R1313 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1313 av 2. august 2019 

om godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-

50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 og Bacillus subtilis NRRL 

B-50510 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og mindre utbredte arter 

av svin til slakt (innehaver av godkjenningen: Cargill Incorporated, 

representert ved Provimi Holding BV) 

25.8.2019 *  

 32019R1315 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1315 av 2. august 2019 

om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som 

25.8.2019 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2020 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

tilsetningsstoff i fôrvarer (i drikkevann) til purker (innehaver av 

godkjenningen: Lactosan GmbH & Co) 

 32019R1324 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1324 av 5. august 2019 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus 

subtilis LMG S-27588 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyllinger, 

livkyllinger, slaktekalkuner, avlskalkuner, mindre utbredte arter av fjørfe til 

slakt, egglegging eller avl, avvente smågriser, slaktesvin og mindre utbredte 

arter av svin (innehaver av godkjenningen: Puratos) 

26.8.2019 *  

51 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 1.5.2020  

 32020R0106 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/106 av 23. januar 2020 

om godkjenning av natriumformiat som fôrtilsetning til alle dyrearter 

13.2.2020 *  

 32020R0107 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/107 av 23. januar 2020 

om godkjenning av ponceau 4R som fôrtilsetning til hund, katt og akvariefisk 

13.2.2020 *  

52 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 1.5.2020  

 32019R1559 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1559 av 16. september 2019 om endring 

av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av cyflufenamid, 

fenbukonazol, flukinkonazol og tembotrion i eller på visse produkter 

7.4.2020 *  

53 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 1.5.2020  

 32019R0446 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/446 av 19. mars 2019 

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

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

hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater 

9.4.2019 *  

54 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 1.5.2020  
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 32019R1870 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1870 av 7. november 2019 om endring og 

retting av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier 

for erukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler 

28.11.2019 *  

55 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 1.5.2020  

 32019R1901 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1901 av 7. november 2019 om endring av 

forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for citrinin i 

kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus) 

01.04.2020 *  

56 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 

 1.5.2020  

 32019R1676 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1676 av 7. oktober 2019 om retting av 

visse språkversjoner av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler 

28.10.2019 *  

57 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 1.5.2020  

 32019R0988 Kommisjonsforordning (EU) 2019/988 av 17. juni 2019 om retting av den 

franske språkversjonen av kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 om 

plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler 

08.07.2019 *  

58 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 1.5.2020  

 32019R1272 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1272 av 29. juli 2019 

om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om opprettelse av 

EU-listen over nye næringsmidler og gjennomføringsbeslutning (EU) 

2017/2078 om tillatelse til å utvide bruken av betaglukaner fra gjær som ny 

næringsmiddelingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 258/97 

19.08.2019 *  
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59 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 1.5.2020  

 32019R0533 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/533 av 28. mars 2019 

om eit samordna fleirårig kontrollprogram i Unionen for 2020, 2021 og 2022 

for å sikre at dei øvre grenseverdiane for restar av pesticid i og på 

næringsmiddel av vegetabilsk og animalsk opphav vert overhaldne, og for å 

vurdere eksponeringa av forbrukarane for desse restane 

01.01.2020 *  

60 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 1.5.2020  

 32019D1942 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1942 av 22. november 

2019 om ikke å godkjenne karbendazim som eksisterende aktivt stoff til bruk 

i biocidprodukter av type 9 

15.12.2019 *  

 32019D1950 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1950 av 25. november 

2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i 

biocidprodukter av type 8 

16.12.2019 *  

 32019D1951 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1951 av 25. november 

2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk 

i biocidprodukter av type 8 

16.12.2019 *  

 32019D1959 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1959 av 26. november 

2019 om ikke å godkjenne sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som 

eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 7 

17.12.2019 *  

 32019D1960 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1960 av 26. november 

2019 om ikke å godkjenne sølvzeolitt som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 2 og 7 

17.12.2019 *  

 32019D1969 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1969 av 26. november 

2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i 

biocidprodukter av type 8 

18.12.2019 *  
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 32019D1973 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1973 av 27. november 

2019 om ikke å godkjenne sølvkobberzeolitt som eksisterende aktivt stoff til 

bruk i biocidprodukter av type 2 og 7 

18.12.2019 *  

61 30.4.2020 TRUKKET    

      

62 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 1.5.2020  

 32019R1781 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1781 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av 

krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og turtallsregulatorer i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av 

forordning (EF) nr. 641/2009 med hensyn til krav til miljøvennlig utforming 

av frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte 

sirkulasjonspumper uten pakkboks, og om oppheving av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 640/2009 

14.11.2019 *  

63 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   Island, Liechtenstein og 

Norge har art. 103-

forbehold. 

 32018L0843 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/843 av 30. mai 2018 om 

endring av direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet 

brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og om 

endring av direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU 

10.1.2020  * 

64 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  1.5.2020  

 32017R2114 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2114 av 9. november 

2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 med 

hensyn til maler og instrukser 

1.3.2018 *  

 32017R2155 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2155 av 22. september 2017 om 

endring av delegert forordning (EU) nr. 149/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger 

3.1.2018 *  
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 32017R2188 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2188 av 11. august 2017 om 

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

hensyn til unntaket fra krav til ansvarlig kapital for visse obligasjoner med 

fortrinnsrett 

1.1.2018 *  

 32017R2241 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2241 av 6. desember 

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 

10.12.2017 *  

 32017R2295 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2295 av 4. september 2017 om 

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

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for offentliggjøring av eiendeler 

med og uten heftelser 

2.1.2018 *  

 32018R0171 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/171 av 19. oktober 2017 om 

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

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for vesentlighetsterskelen for 

forfalte kredittforpliktelser 

7.5.2018 *  

 32018R0405 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/405 av 21. november 2017 om 

retting av visse språkversjoner av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og 

om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 

18.1.2018 *  

 32018R0688 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/688 av 23. mars 2018 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til 

referanseporteføljer, rapporteringsmaler og rapporteringsinstrukser 

7.6.2018 *  

 32018R0728 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/728 av 24. januar 2018 om 

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

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for framgangsmåter for å utelukke 

transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i en tredjestat fra kravet 

til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko 

7.6.2018 *  
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 32018R0815 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/815 av 1. juni 2018 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 

7.6.2018 *  

 32018R0959 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/959 av 14. mars 2018 om 

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

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifiseringen av 

vurderingsmetoden som vedkommende myndigheter benytter når institusjoner 

gis tillatelse til å bruke metoder med avansert måling for operasjonell risiko 

26.7.2018 *  

 32018R1580 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1580 av 19. oktober 

2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer som er nært 

korrelert, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

575/2013 

11.11.2018 *  

 32018R1627 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1627 av 9. oktober 

2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 med 

hensyn til forsvarlig verdsetting ved tilsynsrapportering 

1.12.2018 *  

 32018R1889 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1889 av 4. desember 

2018 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 

8.12.2018 *  

 32019R0667 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/667 av 19. desember 2018 om 

endring av delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 

2016/1178 for å ytterligere utsette anvendelsen av clearingplikten for visse 

OTC-derivatkontrakter 

30.4.2019 *  

65 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  1.5.2020  

 32019D2166 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2166 av 16. desember 

2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til 

oppføring av Serbia og Sør-Korea på listene over tredjestater og territorier 

7.1.2020 *  
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hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på 

behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

66 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   Ikrafttredelse avhenger 

av EØS-

komitébeslutning 

64/2018. 

 32019R0819 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/819 av 1. februar 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 med 

hensyn til interessekonflikter, måling av sosiale virkninger og opplysninger til 

investorer på området  fond for sosialt entreprenørskap 

11.12.2019  * 

 32019R0820 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/820 av 4. februar 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 med 

hensyn til interessekonflikter på området europeiske venturekapitalfond 

11.12.2019  * 

67 30.4.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   Island, Liechtenstein og 

Norge har art. 103-

forbehold. 

 32014R1286 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 

2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og 

forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer 

(PRIIP) 

31.12.2016  * 

 32016R1904 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1904 av 14. juli 2016 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 med 

hensyn til produktintervensjon 

31.12.2016  * 

 32016R2340 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2340 av 14. desember 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 om 

nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte 

investeringsprodukter med hensyn til dens anvendelsesdato 

24.12.2016  * 
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 32017R0653 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om 

nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte 

investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) ved 

fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, 

gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentene og vilkårene 

for å oppfylle kravet om å gjøre slike dokumenter tilgjengelige 

1.1.2018  * 

 32018R0977 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/977 av 4. april 2018 om retting av 

den bulgarske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2017/653 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om 

nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte 

investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) ved 

fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, 

gjennomgåelse og endring av nøkkelinformasjonsdokumentene og vilkårene 

for å oppfylle kravet om å gjøre slike dokumenter tilgjengelige 

1.8.2018  * 

 32019R1866 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1866 av 3. juli 2019 om endring 

av delegert forordning (EU) 2017/653 for å tilpasse overgangsordningen for 

PRIIP-produsenter som tilbyr andeler i fond nevnt i artikkel 32 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende 

investeringsmuligheter, til den forlengede unntaksperioden i henhold til 

nevnte artikkel 

28.11.2019  * 

68 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 13.6.2020  

 32019R0319 Kommisjonsforordning (EU) 2019/319 av 6. februar 2019 om endring av 

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

vedlegg XV til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til 

opplysninger om overførbar spongiform encefalopati i hygienesertifikater for 

import til Unionen 

20.3.2020 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2020 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

69 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 13.6.2020  

 32019R1869 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1869 av 7. november 2019 om endring og 

retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med 

hensyn til øvre grenseverdier for visse uønskede stoffer i fôrvarer 

28.11.2019 *  

70 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 13.6.2020  

 32019R1947 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1947 av 22. november 

2019 om godkjenning av kasjagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter 

og hunder 

16.12.2019 *  

 32019R1964 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1964 av 26. november 

2019 om godkjenning av flytende L-lysin (base), flytende L-lysin-

monohydroklorid, L-lysin-monohydroklorid (teknisk rent) og L-lysinsulfat 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter 

18.12.2019 *  

 32019R1965 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1965 av 26. november 

2019 om godkjenning av natriummolybdat-dihydrat som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til sauer 

18.12.2019 *  

71 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 13.6.2020  

 32019R1561 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1561 av 17. september 2019 om endring 

av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av klormekvat i 

dyrket sopp 

8.10.2019 *  

 32019R1582 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1582 av 25. september 2019 om endring 

av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av imazalil i eller på 

visse produkter 

16.4.2020 *  

72 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 13.6.2020  
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 32019R1791 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1791 av 17. oktober 2019 om endring av 

vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av 1-dekanol, 2,4-D, 

ABE-IT 56, cyprodinil, dimetenamid, fettalkoholer, florpyrauxifen-benzyl, 

fludioksonil, fluopyram, mepikvat, pendimetalin, pikolinafen, pyraflufen-etyl, 

pyridaben, S-abscisinsyre og trifloksystrobin i eller på visse produkter 

18.11.2019 *  

 32019R1792 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1792 av 17. oktober 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 amitrol, fipronil, 

flupyrsulfuron-metyl, imazosulfuron, isoproturon, ortosulfamuron og 

triasulfuron i eller på visse produkter 

18.5.2020 *  

73 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 13.6.2020  

 32017R1495 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1495 av 23. august 2017 om endring av 

forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til campylobacter i skrotter av 

broilere 

1.1.2018 *  

74 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 13.6.2020  

 32020R0351 Kommisjonsforordning (EU) 2020/351 av 28. februar 2020 om endring av 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med 

hensyn til bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter 

24.3.2020 *  

 32020R0355 Kommisjonsforordning (EU) 2020/355 av 26. februar 2020 om endring av 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med 

hensyn til bruk av polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i flytende vegetabilske 

oljeemulsjoner 

25.3.2020 *  

 32020R0356 Kommisjonsforordning (EU) 2020/356 av 4. mars 2020 om endring av 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med 

hensyn til bruk av polysorbater (E 432-436) i karbondioksidholdige drikker 

25.3.2020 *  
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75 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 13.6.2020  

 32019R1102 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1102 av 27. juni 2019 om endring av 

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

tilpasse vedlegg I og IV 

18.7.2019 *  

76 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 13.6.2020  

 32020L0360 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/360 av 17. desember 2019 om 

endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske 

utviklingen, av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for bruk av bly i platinerte platinaelektroder som 

brukes til visse målinger av konduktivitet 

25.3.2020 *  

 32020L0361 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/361 av 17. desember 2019 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 seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i 

karbonstålkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap 

25.3.2020 *  

 32020L0364 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/364 av 17. desember 2019 om 

endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske 

utviklingen, av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for bruk av kadmium i visse strålingstolerante rør til 

videokameraer 

25.3.2020 *  

 32020L0365 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/365 av 17. desember 2019 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 og overflatebehandling på 

koplinger brukt i visse håndholdte forbrenningsmotorer 

25.3.2020 *  

 32020L0366 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/366 av 17. desember 2019 om 

endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske 

25.3.2020 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2020 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

utviklingen, av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU 

med hensyn til unntak for bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid som 

brukes i visse typer medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk for analyse av 

blod og andre kroppsvæsker og kroppsgasser 

77 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 13.6.2020  

 32019R2094 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2094 av 29. november 

2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med 

hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 

benfluralin, dimoksystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, 

mepikvat, metiram, oksamyl og pyraklostrobin 

29.12.2019 *  

 32020R0023 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/23 av 13. januar 2020 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet tiakloprid 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 

3.2.2020 *  

 32020R0029 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/29 av 14. januar 2020 

om avslag på godkjenning av tanniner fra årsskudd på Vitis vinifera som 

basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler 

4.2.2020 *  

78 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  13.6.2020  

 32019R2102 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2102 av 27. november 

2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn 

til offentliggjøring av opplysninger som brukes i beregningen av justeringen 

for den tapsabsorberende evnen til utsatte skatter 

1.1.2020 *  

 32019R2103 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2103 av 27. november 

2019 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging 

30.12.2019 *  
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av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF 

79 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  13.6.2020  

 32020R0193 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/193 av 12. februar 2020 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med 

referansedatoer fra 31. desember 2019 til 30. mars 2020 i samsvar med 

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

utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring 

31.12.2019 *  

80 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   Ikrafttredelse avhenger 

av EØS-

komitébeslutning 

237/2019. 

 32018R1624 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 av 23. oktober 

2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

framgangsmåter, standardskjemaer og -maler for framlegging av opplysninger 

i forbindelse med krisehåndteringsplaner for kredittinstitusjoner og 

verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/59/EU og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/1066 

27.11.2018  * 

 32019R0348 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/348 av 25. oktober 2018 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av kriteriene for å vurdere 

konsekvensene for finansmarkedene, andre institusjoner og 

finansieringsvilkårene av at en institusjon blir kriserammet 

24.3.2019  * 

81 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   Island, Liechtenstein og 

Norge har art. 103-

forbehold.  
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 32013L0050 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/50/EU av 22. oktober 2013 om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF om harmonisering 

av innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som 

er opptatt til notering på et regulert marked, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/71/EF om det prospekt som skal offentliggjøres når 

verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til notering og 

kommisjonsdirektiv 2007/14/EF om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføringen av visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF 

6.11.2014  * 

82 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   Ikrafttredelse avhenger 

av EØS-

komitébeslutning 

81/2020. 

 32015R0761 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/761 av 17. desember 2014 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for betydelige eierandeler 

2.6.2015   

 32016R1437 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1437 av 19. mai 2016 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for tilgang til obligatoriske opplysninger på 

unionsplan 

20.9.2016   

 32019R0815 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/815 av 17. desember 2018 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av et felles elektronisk 

rapporteringsformat 

18.6.2019   

 32019R2100 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2100 av 30. september 2019 om 

endring av delegert forordning (EU) 2019/815 med hensyn til oppdateringer 

av taksonomien som skal brukes til det felles elektroniske 

rapporteringsformatet 

5.1.2020   

83 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, 

audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester) 
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 32019R0517 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517 av 19. mars 2019 om 

gjennomføringa av og verkemåten til toppnivådomenenamnet .eu, om endring 

og oppheving av forordning (EF) nr. 733/2002 og om oppheving av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 874/2004 

13.10.2022   

84 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

 

 13.6.2020  

 32019R1839 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1839 av 31. oktober 

2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 med hensyn 

til bestemmelse og rapportering av WLTP-CO2-verdier for visse kategorier av 

nye lette nyttekjøretøyer og justering av inndataene for korrelasjonsverktøyet 

24.11.2019 *  

 32019R1840 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1840 av 31. oktober 

2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 med hensyn 

til rapportering av WLTP-CO2-verdier for visse kategorier av nye personbiler 

og justering av inndataene for korrelasjonsverktøyet 

24.11.2019 *  

85 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)  13.6.2020  

 32019R2075 Kommisjonsforordning (EU) 2019/2075 av 29. november 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. 

1, 8, 34, 37 og 38, internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 

2, 3 og 6 samt tolkning nr. 12, 19, 20 og 22 fra Den internasjonale 

tolkningskomité for finansiell rapportering og tolkning 32 fra Den faste 

tolkningskomité 

26.12.2019 *  

86 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)  13.6.2020  

 32019R2104 Kommisjonsforordning (EU) 2019/2104 av 29. november 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. 

1 og 8 

30.12.2019 *  
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87 12.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)  13.6.2020  

 32020R0034 Kommisjonsforordning (EU) 2020/34 av 15. januar 2020 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. 

39 og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 7 og 9 

 

5.2.2020 *  

88 18.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 18.6.2020  

 32020R0714 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/714 av 28. mai 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til bruk 

av elektronisk dokumentasjon ved gjennomføring av offentlig kontroll og 

annen offentlig virksomhet og anvendelsesperioden for midlertidige tiltak 

 *  

89 18.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 18.6.2020  

 32020R0666 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/666 av 18. mai 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 med hensyn til 

fornyelse av utpekingen av samt tilsynet med og overvåkingen av meldte 

organer 

 *  

90 18.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 18.6.2020  

 32020R0561 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/561 av 23. april 2020 om 

endring av forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr med hensyn til 

datoene for anvendelse av visse av forordningens bestemmelser 

 *  

91 18.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.6.2020  

 32020R0698 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/698 av 25. mai 2020 om 

fastsettelse av særlige og midlertidige tiltak på bakgrunn av covid-19-

utbruddet med hensyn til fornyelse eller forlengelse av visse sertifikater, 

 *  
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lisenser og tillatelser og utsettelse av visse periodiske kontroller og 

regelmessig opplæring på visse områder av transportregelverket 

92 18.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.6.2020  

 32020R0696 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/696 av 25. mai 2020 om 

endring av forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av 

lufttrafikk i Fellesskapet på bakgrunn av covid-19-pandemien 

 *  

93 18.6.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  18.6.2020  

 32020R0587 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/587 av 29. april 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2011 om fastsettelse 

av krav til identifikasjon av luftfartøy for overvåking av Det felles europeiske 

luftrom og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 om fastsettelse av 

krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske 

luftrom 

 *  

94 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 15.7.2020  

 32018R0659 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 av 12. april 2018 

om vilkår for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, 

egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

1.10.2018 *  

 32018R1301 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1301 av 27. september 

2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 om vilkår for 

innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og 

embryoer fra dyr av hestefamilien 

29.9.2018 *  

 32019R2147 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2147 av 28. november 

2019 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 om 

vilkår for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg 

og embryoer fra dyr av hestefamilien 

5.1.2020 *  

95 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 15.7.2020  
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 32019D1206 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1206 av 12. juli 2019 

om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til 

helsesertifikat til bruk ved handel med hunder, katter og ildrer 

23.7.2019 *  

96 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 15.7.2020  

 32019R1293 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1293 av 29. juli 2019 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 med hensyn til 

listen over territorier og tredjestater i vedlegg II og malen for helsesertifikat 

for hunder, katter og ildrer i vedlegg IV 

1.11.2019 *  

97 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 15.7.2020  

 32019D1970 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1970 av 26. november 

2019 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til status 

som offisielt fri for brucellose (B. melitensis), av vedlegg II til vedtak 

2003/467/EF med hensyn til status forvisse regioner i Spania som offisielt frie 

for brucellose samt av vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF med hensyn til 

status for visse regioner i Italia som frie for pseudorabies og godkjenning av 

programmer for utryddelse av pseudorabies i disse regionene 

18.12.2019 *  

98 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 15.7.2020  

 32019D1972 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1972 av 26. november 

2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU om 

dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater 

18.12.2019 *  

99 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 15.7.2020  

 32019D1664 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1664 av 30. september 

2019 om godkjenning av et laboratorium i Ukraina til å utføre serologiske 

prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og ildrer 

1.10.2019 *  
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100 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 15.7.2020  

 32019D1992 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1992 av 27. november 

2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om 

dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater ved å 

forlenge beslutningens anvendelsesperiode 

19.12.2019 *  

101 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 15.7.2020  

 32019R2164 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2164 av 17. desember 

2019 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere 

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

produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk 

produksjon, merking og kontroll 

7.1.2020 *  

102 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 15.7.2020  

 32019D0769 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/769 av 14. mai 2019 om 

endring av gjennomføringsbeslutning 2012/715/EU om oppretting av en liste 

over tredjestater med rammeregler som får anvendelse på virksomme stoffer 

for legemidler for mennesker samt de tilhørende virksomhetene for kontroll 

og håndheving som sikrer et vernenivå for folkehelsen som tilsvarer Unionens 

4.6.2019 *  

103 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 15.7.2020  

 32020R0011 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/11 av 29. oktober 2019 om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med 

hensyn til opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner 

1.1.2020 *  

104 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 15.7.2020  
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 32019D1971 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1971 av 26. november 

2019 om anerkjennelse av «Universal Feed Assurance Scheme» som en 

ordning for dokumentasjon av samsvar med bærekraftskriteriene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF 

18.12.2019 *  

105 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

  Liechtenstein og Norge 

har art. 103-forbehold. 

 32019R0515 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/515 av 19. mars 2019 om 

gjensidig godkjenning av varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat, 

og om oppheving av forordning (EF) nr. 764/2008 

19.4.2020  * 

106 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   15.7.2020  

 32020R0855 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/855 av 7. mai 2020 om endring 

av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Bahamas, Barbados, 

Botswana, Kambodsja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolia, 

Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama og Zimbabwe til tabellen i punkt I i 

vedlegget og å slette Bosnia-Hercegovina, Etiopia, Guyana, Den 

demokratiske folkerepublikk Laos, Sri Lanka og Tunisia fra denne tabellen 

9.7.2020 *  

107 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)    Ikrafttredelse avhenger 

av 32009L0015. 

 32017L2108 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2108 av 15. november 2017 

om endring av direktiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip 

21.12.2019  * 

 32017L2109 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2109 av 15. november 2017 

om endring av rådsdirektiv 98/41/EF om registrering av personar som reiser 

med passasjerskip til eller frå hamner i medlemsstatane i Fellesskapet, og om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU om 

meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra havner i 

medlemsstatene 

21.12.2019  * 

 32017L2110 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2110 av 15. november 2017 

om en inspeksjonsordning for sikker drift av roro-passasjerskip og 

21.12.2019  * 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2020 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk, om endring av direktiv 

2009/16/EF og om oppheving av rådsdirektiv 1999/35/EF 

108 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

  Ikrafttredelse avhenger 

av EØS-

komitébeslutning 

128/2019. 

 32020R0697 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/697 av 25. mai 2020 om 

endring av forordning (EU) 2017/352 for å gi havneadministrasjonen eller 

vedkommende myndighet fleksibilitet med hensyn til innkreving av 

havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-utbruddet 

28.5.2020  * 

109 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse)   15.7.2020  

 32020R0436 Kommisjonsforordning (EU) 2020/436 av 24. mars 2020 om endring av 

forordning (EF) nr. 906/2009 med hensyn til dens anvendelsesperiode 

14.4.2020 *  

110 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på 

arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner) 

 15.7.2020  

 32019L0130 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/130 av 16. januar 2019 om 

endring av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å 

vere utsett for kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet 

20.2.20201 *  

 32019L0983 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/983 av 5. juni 2019 om endring 

av direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere 

utsett for kreftframkallande eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet 

10.7.2019 *  

111 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på 

arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner) 

 15.7.2020  

 32018L0131 Rådsdirektiv (EU) 2018/131 av 23. januar 2018 om gjennomføring av avtalen 

inngått av Sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske union (ECSA) 

og Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) for å endre direktiv 

2009/13/EF i samsvar med 2014-endringene av konvensjonen om sjøfolks 

arbeids- og levevilkår, 2006, som godkjent av Den internasjonale 

arbeidskonferanse 11. juni 2014 

16.2.2020 *  
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112 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)    Liechtenstein har art. 

103-forbehold. 

 32018L0410 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om 

endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive 

utslippsreduksjoner og lavutslippsinvesteringer, og beslutning (EU) 

2015/1814 

9.10.2019  * 

113 14.7.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)    Norge har art. 103-

forbehold. 

 32020R0699 Rådsforordning (EU) 2020/699 av 25. mai 2020 om midlertidige tiltak med 

hensyn til generalforsamlinger i europeiske allmennaksjeselskaper (SE-

selskaper) og europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) 

28.5.20  * 

114 6.8.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 6.8.2020  

 32020R1043 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1043 av 15. juli 2020 om 

gjennomføring av kliniske utprøvinger og  utlevering av legemidler for 

mennesker som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, til 

behandling eller forebygging av koronavirussykdom (covid-19) 

18.7.2020 *  

115 6.8.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)   6.8.2020  

 32020R0972 Kommisjonsforordning (EU) 2020/972 av 2. juli 2020 om endring av 

forordning (EU) nr. 1407/2013 med hensyn til dens forlengelse og om 

endring av forordning (EU) nr. 651/2014 med hensyn til dens forlengelse og 

relevante justeringer 

27.7.2020 *  

116 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 26.9.2020  

 32019R1091 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1091 av 26. juni 2019 om endring av 

vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med 

hensyn til krav ved eksport av produkter som inneholder bearbeidet animalsk 

protein fra drøvtyggere og andre dyr enn drøvtyggere 

17.7.2019 *  

117  Trukket    
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118 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 26.9.2020  

 32020R0146 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/146 av 3. februar 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 333/2010, gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2312, gjennomføringsforordning (EU) 2018/1081, 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/897, gjennomføringsforordning (EU) 

2019/893 og forordning (EU) nr. 184/2011 med hensyn til godkjenningene av 

preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som fôrtilsetningsstoff 

24.2.2020 *  

119 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 26.9.2020  

 32019R1977 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1977 av 26. november 

2019 om godkjenning av fenylmetantiol, benzylmetylsulfid, 2-pentyltiofen, 

tridek-2-enal, 12-metyltridekanal, 2,5-dimetylfenol, heksa-2(trans),4(trans)-

dienal og 2-etyl-4-hydroksy-5-metyl-3(2H)-furanon som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer til kattar og hundar 

19.12.2019 *  

120 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 26.9.2020  

 32020R1087 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1087 av 23. juli 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til 

gjennomføringen av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet av 

særskilt godkjente fysiske personer, gjennomføringen av analyser, 

undersøkelser og diagnostiseringer samt anvendelsesperioden for midlertidige 

tiltak 

2.8.2020 *  

121 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 26.9.2020  

 32020R0205 Kommisjonsforordning (EU) 2020/205 av 14. februar 2020 om endring av 

forordning (EF) nr. 2073/2005 med hensyn til salmonella i krypdyrkjøtt 

8.3.2020 *  

122 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 26.9.2020  
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 32020R0049 Kommisjonsforordning (EU) 2020/49 av 21. januar 2020 om retting av den 

tyske språkversjonen av forordning (EU) 2017/1151 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning 

av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer 

(Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 

25.1.2020 *  

123 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 26.9.2020  

 32018R0985 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/985 av 12. februar 2018 om 

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

hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer og deres motorer og om oppheving av delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/96 

21.7.2018 *  

124  Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 26.9.2020  

 32020R0977 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 av 7. juli 2020 om 

unntak fra forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 med hensyn 

til kontroll av produksjonen av økologiske produkter som følge av covid-19-

pandemien 

9.7.2020 *  

125 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 26.9.2020  

 32019R1976 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1976 av 25. november 

2019 om tillatelse til å bringe fenylkapsaicin i omsetning som et nytt 

næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

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

2017/2470 

19.12.2019 *  
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 32019R1979 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1979 av 26. november 

2019 om tillatelse til å bringe en blanding av 2'-fukosyllaktose og 

difukosyllaktose i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

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

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

19.12.2019 *  

126 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering)  

 26.9.2020  

 32019R1675 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1675 av 4. oktober 

2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet Verticillium albo-atrum 

stamme WCS850 som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med 

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

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

1.11.2019 *  

127 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 26.9.2020  

 32020R0017 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/17 av 10. januar 2020 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet klorpyrifosmetyl 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 

16.1.2020 *  

 32020R0018 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/18 av 10. januar 2020 

om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet klorpyrifos 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 

16.1.2020 *  

 32020R0103 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/103 av 17. januar 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med hensyn til 

den harmoniserte klassifiseringen av aktive stoffer 

13.2.2020 *  
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128 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 26.9.2020  

 32020R1170 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1170 av 16. juli 2020 

om krav til utforming, konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for 

skipsutstyr og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397 

1.9.2020 *  

129 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 26.9.2020  

 32019R1783 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1783 av 1. oktober 2019 om endring av 

forordning (EU) nr. 548/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til små, mellomstore og store 

krafttransformatorer 

14.11.2019 *  

130 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 26.9.2020  

 32019R1782 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1782 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av 

krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, og om oppheving av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 278/2009 

1.4.2020 *  

131 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)    Liechtenstein har art. 

103-forbehold. 

 32011L0089 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/89/EU av 16. november 2011 om 

endring av direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 2009/138/EF med 

hensyn til utvidet tilsyn med finansforetak i et finansielt konglomerat 

10.6.2013  * 

132 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   26.9.2020  

 32018R1108 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1108 av 7. mai 2018 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med tekniske 

reguleringsstandarder for kriteriene for utpeking av sentrale kontaktpunkter 

for utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere og med regler 

for deres funksjoner 

30.8.2018 *  

133 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   26.9.2020  
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 32019R0758 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/758 av 31. januar 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for de tiltakene som kredittinstitusjoner og 

finansinstitusjoner som et minstekrav skal iverksette, samt typen ytterligere 

tiltak som de skal treffe for å redusere risikoen for hvitvasking av penger og 

finansiering av terrorisme i visse tredjestater 

3.9.2019 *  

134 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester)  26.9.2020  

 32019D1269 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1269 av 26. juli 2019 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU om fastsettelse av 

kriterier for opprettelse og evaluering av europeiske referansenettverk og 

deres medlemmer og for å lette utveksling av opplysninger og sakkunnskap 

om opprettelse og evaluering av slike nettverk 

18.8.2019 *  

 32020D0534 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/534 av 16. april 2020 

om midlertidig innstilling av behandling av søknader om medlemskap i 

eksisterende europeiske referansenettverk 

1.4.2020 *  

135 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, 

audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester) 

 26.9.2020  

 32019R2116 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2116 av 28. november 

2019 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979 

1.1.2020 *  

136 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, 

audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester) 

  Liechtenstein har art. 

103-forbehold. 

 32008L0006 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/6/EF av 20. februar 2008 om endring 

av direktiv 97/67/EF med hensyn til fullstendig gjennomføring av det indre 

marked for posttjenester i Fellesskapet 

31.12.2010  * 

 32010D0811(01) Kommisjonsbeslutning av 10. august 2010 om opprettelse av Gruppen av 

europeiske reguleringsmyndigheter for posttjenester 

11.8.2010  * 

137 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  26.9.2020  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2020 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

 32020R0158 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/158 av 5. februar 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 med hensyn til 

ombordmontert veieutstyr 

26.2.2020 *  

138 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  26.9.2020  

 32020R0111 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/111 av 13. januar 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til 

godkjenning av sikkerhetsutstyr for sivil luftfart og med hensyn til tredjestater 

anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de 

felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart 

16.2.2020 *  

139 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  26.9.2020  

 32019R2105 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2105 av 9. desember 

2019 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over 

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i 

Unionen 

11.12.2019 *  

140 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens Vedlegg XVI (Offentlige innkjøp)  26.9.2020  

 32019R1780 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1780 av 23. september 

2019 om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av 

kunngjøringer om offentlig innkjøp og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1986 («elektroniske skjemaer») 

14.11.2022 *  

141 25.9.2020 Trukket    

142 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  26.9.2020  

 32019D0313 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/313 av 21. februar 2019 

om godkjenning av teknologien som brukes i SEG Automotive Germany 

GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-

omformer, til bruk i lette nyttekjøretøyer med konvensjonell 

forbrenningsmotor og visse lette nyttekjøretøyer med hybriddrift som 

innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 

14.3.2019 *  
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 32019D0314 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/314 av 21. februar 2019 

om godkjenning av teknologien som brukes i SEG Automotive Germany 

GmbHs høyeffektive 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V DC/DC-

omformer, til bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor og 

visse personbiler med hybriddrift som innovativ teknologi for å redusere 

CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 

14.3.2019 *  

143 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

112/2020. 

 

 32019R0856 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/856 av 26. februar 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til 

driften av innovasjonsfondet 

17.6.2019  * 

144 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

112/2020. 

 32019R0331 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/331 av 19. desember 2018 om 

fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF 

28.2.2019  * 

145 25.9.2020 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter 

 26.9.2020  

 32019R0128 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/128 av 16. januar 2019 om 

opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring 

(Cedefop) og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 337/75 

20.2.2019 *  
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146 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 24.10.2020  

 32019D1895 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1895 av 7. november 

2019 om anerkjennelse av en rekke portugisiske øyer som frie for varroatose 

og om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/503/EU 

2.12.2019 *  

147 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 24.10.2020  

 32020R0147 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/147 av 3. februar 2020 

om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 

som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser, purker (for å oppnå en 

gunstig virkning hos spedgriser) og melkekyr, og om endring av forordning 

(EF) nr. 2148/2004, (EF) nr. 1288/2004 og (EF) nr. 1811/2005 (innehaver av 

godkjenningen: S.I. Lesaffre) 

24.2.2020 *  

148 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 24.10.2020  

 32020R0228 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/228 av 19. februar 2020 

om godkjenning av erytrosin som tilsetjingsstoff i fôrvarer til hundar og kattar 

11.3.2020 *  

 32020R0229 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/229 av 19. februar 2020 

om godkjenning av L-tryptofan som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar 

11.3.2020 *  

 32020R0238 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/238 av 20. februar 2020 

om godkjenning av L-treonin som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar 

12.3.2020 *  

149 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 24.10.2020  

 32020R0196 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/196 av 13. februar 2020 

om fornya godkjenning av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus 

niger CBS 109.713 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, 

slaktekalkunar, kalkunar som vert fôra opp for avl, mindre utbreidde 

fugleartar (bortsett frå fjørfe meint for eggproduksjon) og prydfuglar, og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1380/2007, (EF) nr. 1096/2009 og 

5.3.2020 *  
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gjennomføringsforordning (EU) nr. 843/2012 (innehavar av godkjenninga: 

BASF SE) 

 32020R0197 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/197 av 13. februar 2020 

om godkjenning av alluraraud AC som tilsetjingsstoff i fôrvarer til kattar og 

hundar 

5.3.2020 *  

150 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 24.10.2020  

 32020R1341 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1341 av 28. september 

2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til 

anvendelsesperioden for midlertidige tiltak 

2.10.2020 *  

151 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 24.10.2020  

 32020R0239 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/239 av 20. februar 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 med hensyn til 

tilpasning av malene for typegodkjenningsprosedyrene for to- eller trehjuls 

kjøretøyer og firehjuls motorsykler til kravene i miljøstandardene Euro 5 og 

Euro 5+ 

12.3.2020 *  

152 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 24.10.2020  

 32019R2093 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2093 av 29. november 

2019 om endring av forordning (EF) nr. 333/2007 med hensyn til analyse av 

fettsyreestere av 3-monoklor-1,2-propandiol (3-MCPD), 

glysidylfettsyreestere, perklorat og akrylamid 

14.12.2019 *  

153 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 24.10.2020  

 32019R1881 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1881 av 8. november 

2019 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet 

diflubenzuron med hensyn til øvre grenseverdi for restmengder 

10.1.2020 *  
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154 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 24.10.2020  

 32020D0027 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/27 av 13. januar 2020 

om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i 

biocidprodukter av type 8 

3.2.2020 *  

155 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 24.10.2020  

 32018D0896 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/896 av 19. juni 2018 

om fastsettelse av en metode for beregning av årlig forbruk av bæreposer i 

tynn plast og om endring av vedtak 2005/270/EF 

15.7.2018 *  

156 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   24.10.2020  

 32020R0442 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/442 av 17. desember 2019 om 

retting av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av 

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

utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) 

8.7.2019 *  

157 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)    Liechtenstein har art. 

103-forbehold. 

Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

214/2018. 

 32019R1935 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1935 av 13. mai 2019 om endring 

av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for å justere grunnbeløpene i euro for forsikrings- og 

gjenforsikringsformidleres yrkesansvarsforsikring og finansielle kapasitet 

12.6.2020  * 

158 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   24.10.2020  

 32020R0125 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/125 av 29. januar 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014 om fastsettelse 

19.2.2020 *  
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av tekniske gjennomføringsstandarder for relevante tilstrekkelig diversifiserte 

indekser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

159 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)    Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

165/2019. 

 32018R0389 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/389 av 27. november 2017 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn 

til tekniske reguleringsstandarder for sterk kundeautentisering og felles og 

sikre åpne kommunikasjonsstandarder 

14.3.2019  * 

160 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   24.10.2020  

 32017R2294 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2294 av 28. august 2017 om 

endring av delegert forordning (EU) 2017/565 med hensyn til spesifisering av 

definisjonen av systematiske internaliserere i henhold til direktiv 2014/65/EU 

14.12.2017 *  

 32019D0541 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 av 1. april 2019 om 

likeverdigheten av den rettslige og tilsynsmessige rammen for godkjente 

børser og anerkjente markedsoperatører i Singapore i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

3.4.2019 *  

 32019R0442 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/442 av 12. desember 2018 om 

endring og retting av delegert forordning (EU) 2017/587 for å spesifisere 

kravet om at priser skal gjenspeile gjeldende markedsvilkår, og for å 

oppdatere og rette visse bestemmelser 

9.4.2019 *  

 32019R0443 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/443 av 13. februar 2019 om 

endring av delegert forordning (EU) 2017/588 med hensyn til muligheten for 

å justere gjennomsnittlig antall daglige transaksjoner for en aksje dersom 

handelsplassen med den høyeste omsetningen av aksjen ligger utenfor 

Unionen 

9.4.2019 *  

 32019R1000 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1000 av 14. mars 2019 om 

endring av delegert forordning (EU) 2017/1799 med hensyn til unntaket for 

11.7.2019 *  
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People's Bank of China fra kravene om gjennomsiktighet før og etter handel i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

 32019R1011 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1011 av 13. desember 2018 om 

endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 med hensyn til 

visse registreringsvilkår for å fremme bruken av vekstmarkeder for SMB-er 

ved gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 

11.10.2019 *  

161 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   24.10.2020  

 32020D1308 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1308 av 21. september 

2020 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 

1.1.2021 *  

162 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  24.10.2020  

 32019R1744 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1744 av 17. september 

2019 om tekniske spesifikasjoner for elektroniske meldingssystemer for 

fartøyer i fart på innlands vannveier og om oppheving av forordning (EU) 

164/2010 

26.10.2019 *  

163 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

107/2020. 

 32020R0411 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/411 av 19. november 2019 om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om 

sikkerhetsstandarder for passasjerskip, med hensyn til sikkerhetskrav for 

passasjerskip i innenriksfart 

19.9.2021  * 

164 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  24.10.2020  

 32020D4241 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2020/4241 av 30. juni 2020 om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2019) 132 

 *  
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endelig utgave med hensyn til utsettelse av visse rettslige krav på 

området vandelskontroll, som følge av covid-19-pandemien 

 32020R0910 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/910 av 30. juni 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 og 

(EU) 2019/1583 med hensyn til utpeking på nytt av luftfartsselskaper, 

operatører og enheter som sørger for sikkerhetskontroll av frakt og post fra 

tredjeland, og om utsettelse av visse rettslige krav på områdene 

cybersikkerhet, vandelskontroll, standarder for utstyr til påvisning av 

eksplosiver og utstyr til påvisning av spor av eksplosiver, som følge av covid-

19-pandemien 

2.7.2020 *  

165 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)   Island, Liechtenstein og 

Norge har art. 103-

forbehold. 

 32017L1564 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13. september 2017 

om visse tillatte former for bruk av visse verker og andre arbeider som er 

vernet av opphavsretten og nærstående rettigheter, til fordel for personer som 

er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre former for nedsatt leseevne, og 

om endring av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved 

opphavsrett og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet 

11.10.2018  * 

166 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  24.10.2020  

 32020D0519 Kommisjonsavgjerd (EU) 2020/519 av 3. april 2020 om det sektorvise 

referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke 

indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av 

beste kvalitet for avfallshandteringssektoren i medhald av forordning (EF) nr. 

1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for 

miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) 

12.8.2020 *  

167 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  24.10.2020  

 32019R1842 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1842 av 31. oktober 

2019 om regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

24.11.2019 *  
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2003/87/EF med hensyn til ytterligere regler for justeringer av vederlagsfri 

tildeling av utslippskvoter på grunn av endringer i virksomhetsnivåene 

168 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Island har art. 103-

forbehold. 

 32019R0631 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om 

fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye personbiler og nye lette 

nyttekjøretøyer og om oppheving av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) 

nr. 510/2011 

1.1.2020  * 

169 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  24.10.2020  

 32020D0095 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/95 av 22. januar 2020 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av 

den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 

12.2.2020 *  

170 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)    Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

293/2015. 

 32016D1910 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1910 av 28. oktober 

2016 om likeverdigheten mellom visse tredjelands rapporteringskrav for 

betalinger til offentlige myndigheter og kravene i kapittel 10 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/ EU   

18.11.2016  * 

171 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter 

 24.10.2020  

  Budsjettlinje 02 04 77 03 (2020) – Forsvarsforskning  *  

172 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter 

 24.10.2020  

  Budsjettlinje 04 03 01 03 (2020) – Trygd  *  

173 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter 

 24.10.2020  
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  Budsjettlinje 12 02 01 (2020) – Finansielle tjenester  *  

174 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter 

 24.10.2020  

  Budsjettlinje 02 03 01 og 02 03 04 (2020) – Indre marked  *  

175 23.10.2020 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter 

 24.10.2020  

  Budsjettlinje 33 02 03 01 (2020) – Selskapsrett  *  

176 30.10.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  30.10.2020  

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1477 av 14. oktober 2020 om 

endring av rådsforordning (EØF) nr. 95/93 med hensyn til midlertidig 

forlengelse av de ekstraordinære tiltakene for å håndtere konsekvensene av 

covid-19-pandemien 

 *  

177 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 12.12.2020  

 32020R0207 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/207 av 14. februar 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import fra Saudi 

Arabia av fôr til kjæledyr 

8.3.2020 *  

178 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 12.12.2020  

 32020R0735 Kommisjonsforordning (EU) 2020/735 av 2. juni 2020 om endring av 

forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av kjøttbeinmel som 

brensel i forbrenningsanlegg 

23.6.2020 *  

 32020R0757 Kommisjonsforordning (EU) 2020/757 av 8. juni 2020 om endring av 

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

animalske biprodukter og avledede produkter 

29.6.2020 *  

 32020R0762 Kommisjonsforordning (EU) 2020/762 av 9. juni 2020 om endring av 

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

rått fôr til kjæledyr, krav til godkjente anlegg, tekniske parametrer for den 

alternative metoden Brookes-forgassing og hydrolyse av smeltet fett, samt 

30.6.2020 *  
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eksport av behandlet husdyrgjødsel, visse former for blod, blodprodukter og 

halvfabrikater 

 32020R0797 Kommisjonsforordning (EU) 2020/797 av 17. juni 2020 om endring av 

forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav for animalske biprodukter 

og avledede produkter som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen 

etter å ha blitt nektet innført til et tredjeland 

8.7.2020 *  

179 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

  Norge har art. 103-

forbehold. 

 32016R0429 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om 

smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter 

på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») 

21.4.2021  * 

 32018R1629 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1629 av 25. juli 2018 om endring 

av listen over sykdommer i vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om 

endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet 

(«dyrehelseforordningen») 

21.4.2021  * 

 32018R1882 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 

2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og bekjempelse av 

sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om 

opprettelse av en liste over arter og grupper av arter som utgjør en betydelig 

risiko for spredning av disse listeførte sykdommene 

21.4.2021  * 

 32020R0690 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/690 av 17. desember 

2019 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til de listeførte sykdommene som 

er omfattet av Unionens overvåkingsprogrammer, det geografiske 

virkeområdet for slike programmer og segmenter for hvilke sykdomsfri status 

for disse listeførte sykdommene kan fastsettes 

21.4.2021  * 

180 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 12.12.2020  
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 32020D0552 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2020/552 av 20. april 2020 om 

endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til statusen til 

regionen Valle d’Aosta i Italia og den autonome regionen Asorane i Portugal 

som offisielt frie for tuberkulose og statusen til fleire regionar i Portugal som 

offisielt frie for brucellose 

12.5.2020 *  

181 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 12.12.2020  

 32020D0528 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/528 av 14. april 2020 

om godkjenning av visse laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og 

De forente stater til å utføre serologiske tester for å kontrollere effektiviteten 

av rabiesvaksiner hos hunder, katter og ildrer 

6.5.2020 *  

182 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 12.12.2020  

 32020R0376 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/376 av 5. mars 2020 

om godkjenning av norbixin (annatto F) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til 

kattar og hundar 

26.3.2020 *  

 32020R0377 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/377 av 5. mars 2020 

om godkjenning av natriumselenat som tilsetjingsstoff i fôrvarer til 

drøvtyggjarar 

26.3.2020 *  

 32020R0378 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/378 av 5. mars 2020 

om godkjenning av L-leucin som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar 

26.3.2020 *  

183 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 12.12.2020  

 32020R0354 Kommisjonsforordning (EU) 2020/354 av 4. mars 2020 om utarbeiding av en 

liste over bruksområder for fôr med særlige ernæringsformål og om 

oppheving av direktiv 2008/38/EF 

25.12.2020 *  

184 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 12.12.2020  
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 32020R0993 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/993 av 9. juli 2020 om 

godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt 

av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsetjingsstoff i fôrvarer 

til alle fugleartar meinte for slaktbortsett frå slaktekyllingar, prydfuglar, alle 

avvande svineartar bortsett frå avvande smågrisar og alle svineartar meinte 

for slakt bortsett frå slaktesvin (innehavar av godkjenninga: Berg und 

Schmidt GmbH Co. KG) 

30.7.2020 *  

 32020R0994 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/994 av 9. juli 2020 om 

godkjenning av monensin og nicarbazin (Monimax) som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer til slaktekalkunar, slaktekyllingar og livkyllingar (innehavar av 

godkjenninga: Huvepharma NV) 

30.7.2020 *  

 32020R0995 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/995 av 9. juli 2020 om 

godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus 

oryzae (DSM 26372) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til diegjevande purker 

(innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd, som er 

representert ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o) 

30.7.2020 *  

 32020R0996 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/996 av 9. juli 2020 om 

godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalisylat og 

L-mentol som eit tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, livkyllingar og 

mindre utbreidde fjørfeartar som vert fôra opp for eggproduksjon (innehavar 

av godkjenninga: Biomin GmbH) 

30.7.2020 *  

 32020R0997 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/997 av 9. juli 2020 om 

godkjenning av flytande L-lysinbase, L-lysinsulfat og teknisk reint L-

lysinmonohydroklorid som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar 

30.7.2020 *  

 32020R0998 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/998 av 9. juli 2020 om 

fornya godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer til fisk og krepsdyr, og om oppheving av forordning (EF) nr. 

393/2008 

30.7.2020 *  
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 32020R1031 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1031 av 15. juli 2020 

om godkjenning av benzosyre som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktesvin 

(innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd, som er 

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

5.8.2020 *  

 32020R1032 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1032 av 15. juli 2020 

om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis DSM 28343 som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer til kalvar meinte for avl og slaktesvin (innehavar av 

godkjenninga: Lactosan GmbH & Co. KG) 

5.8.2020 *  

 32020R1034 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1034 av 15. juli 2020 

om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av 

Aspergillus oryzae (DSM 26372) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til verpehøner 

(innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd, som er 

representert ved DSM Nutritional products Sp. Z o.o) 

5.8.2020 *  

185 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 12.12.2020  

 32020L0432 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2020/432 av 23. mars 2020 om 

endring av rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til definisjonen av 

grønnsaker og listen over slekter og arter i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) 

30.6.2020 *  

186 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 12.12.2020  

 32019L1985 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/1985 av 28. november 

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 

31.5.2020 *  

187 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  
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 32020R0192 Kommisjonsforordning (EU) 2020/192 av 12. februar 2020 om endring av 

vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 

med hensyn til øvre grenseverdier for rester av prokloraz i eller på visse 

produkter 

4.9.2020 *  

188 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  

 32020R1181 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1181 av 7. august 2020 om retting av visse 

språkversjoner av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om 

fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, 

og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner 

(rammedirektiv), retting av visse språkversjoner av kommisjonsforordning 

(EU) nr. 582/2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer 

(Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/46/EF, og retting av den danske språkversjonen av 

kommisjonsforordning (EU) 2017/2400 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til 

bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer og om 

endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og 

kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 

1.9.2020 *  

189 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  

 32020R0025 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/25 av 13. januar 2020 

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

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

hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjeland 

3.2.2020 *  

190 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  
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 32020R1667 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1667 av 10. november 

2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 med hensyn til 

anvendelsesperioden for midlertidige tiltak for kontroll av produksjonen av 

økologiske produkter 

1.10.2020 *  

191 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  

 32020R0685 Kommisjonsforordning (EU) 2020/685 av 20. mai 2020 om endring av 

forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for 

perklorat i visse næringsmidler 

1.7.2020 *  

192 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  

 32020R0268 Kommisjonsforordning (EU) 2020/268 av 26. februar 2020 om endring av 

vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med 

hensyn til bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til 

dekorasjonsmaling av eggeskall 

17.3.2020 *  

 32020R0279 Kommisjonsforordning (EU) 2020/279 av 27. februar 2020 om endring av 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med 

hensyn til bruk av soyabønnehemicellulose (E 426) 

19.3.2020 *  

193 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  

 32019R2165 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2165 av 17. desember 

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 

7.1.2020 *  

 32020R0016 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/16 av 10. januar 2020 

om tillatelse til å bringe nikotinamidribosidklorid i omsetning som et nytt 

næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2.2.2020 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2020 
 

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

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

2017/2470 

 32020R0024 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/24 av 13. januar 2020 

om tillatelse til å utvide bruksområdet for chiafrø (Salvia hispanica) som et 

nytt næringsmiddel, om endring av bruksvilkårene for og de særlige kravene 

til merking av chiafrø (Salvia hispanica) i henhold til europaparlaments- og 

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

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

3.2.2020 *  

194 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  

 32020R0206 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/206 av 14. februar 2020 

om tillatelse til å bringe fruktmasse, juice av fruktmasse og konsentrert juice 

av fruktmasse av Theobroma cacao L. i omsetning som et tradisjonelt 

næringsmiddel fra et tredjeland i henhold til europaparlaments- og 

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

(EU) 2017/2470 

8.3.2020 *  

195 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  

 32020R0443 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/443 av 25. mars 2020 

om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet 

hvetekimekstrakt (Triticum aestivum) med høyt spermidininnhold i henhold 

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

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

15.4.2020 *  

 32020R0478 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/478 av 1. april 2020 om 

retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om opprettelse av EU-

listen over nye næringsmidler 

22.4.2020 *  

 32020R0484 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/484 av 2. april 2020 om 

tillatelse til å bringe lakto-N-tetraose i omsetning som et nytt næringsmiddel i 

23.4.2020 *  
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henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

 32020R0500 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/500 av 6. april 2020 om 

tillatelse til å bringe delvis avfettet pulver av chiafrø (Salvia hispanica) i 

omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og 

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

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

27.4.2020 *  

196 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  

 32020R0916 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/916 av 1. juli 2020 om 

tillatelse til å utvide bruksområdet for xylo-oligosakkarider som et nytt 

næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

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

2017/2470 

22.7.2020 *  

 32020R0973 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/973 av 6. juli 2020 om 

tillatelse til å endre vilkårene for bruk av det nye næringsmiddelet 

«proteinekstrakt fra svinenyre» og om endring av gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/2470 

27.7.2020 *  

197 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  

 32020R0917 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/917 av 1. juli 2020 om 

tillatelse til å bringe uttrekk av blader av Coffea arabica L. og/eller Coffea 

canephora Pierre ex A. Froehner i omsetning som et tradisjonelt 

næringsmiddel fra et tredjeland i henhold til europaparlaments- og 

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

(EU) 2017/2470 

22.7.2020 *  

198 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  
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 32020R0042 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/42 av 17. januar 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet 

bambermysin med hensyn til øvre grenseverdi for restmengder 

9.2.2020 *  

 32020R0043 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/43 av 17. januar 2020 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet 

ciklesonid med hensyn til øvre grenseverdi for restmengder 

9.2.2020 *  

199 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  

 32020R0217 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/217 av 4. oktober 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, og om retting av 

nevnte forordning 

1.12.2019 *  

200 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  

 32020R1182 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1182 av 19. mai 2020 om endring 

av del 3 i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige 

utviklingen 

1.3.2022 *  

201 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  

 32019D1244 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1244 av 1. juli 2019 om 

endring av beslutning 2002/364/EF med hensyn til kravene til kombinerte 

antigen- og antistofftester for HIV og HCV og kravene til 

nukleinsyreamplifikasjonsteknikker når det gjelder referansemateriale og 

kvalitative HIV-tester 

2.7.2020 *  

202 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  
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 32019D0939 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/939 av 6. juni 2019 om 

utpeking av utstedende enheter til å drifte et system for tildeling av entydig 

utstyrsidentifikasjon (UDI) på området medisinsk utstyr 

27.6.2019 *  

203 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering) 

 12.12.2020  

 32013R0665 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013 av 3. mai 2013 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til 

energimerking av støvsugarar 

2.8.2013 *  

204 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) 

 

  Norge har art. 103-

forbehold. 

 32015R1222 Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om fastsettelse av 

retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering 

14.8.2015  * 

205 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) 

 

  Norge har art. 103-

forbehold. 

 32016R1719 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. september 2016 om 

fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetstildeling 

17.10.2016  * 

206 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) 

 

  Norge har art. 103-

forbehold. 

 32017R1485 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om fastsettelse av 

retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft 

14.9.2017  * 

207 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) 

 

  Norge har art. 103-

forbehold. 

 32017R2195 Kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 av 23. november 2017 om 

fastsettelse av retningslinjer for balansering av elektrisk kraft 

18.12.2017  * 

208 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) 

 

 12.12.2020  

 32019D0626(01) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV 

TRYGDEORDNINGER 

 

16.7.2019 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2020 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Ev. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

Beslutning nr. F3 av 19. desember 2018 om fortolkning av artikkel 68 i 

forordning (EF) nr. 883/2004 med hensyn til metoden for beregning av 

tillegget 

209 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) 

 

 12.12.2020  

 32019H0429(01) Rekommandasjon nr. H2 av 10. oktober 2018 om inkludering av 

autentiseringselementer i dokumenter som en medlemsstats institusjon har 

utferdiget, og som viser en persons stilling i forbindelse med anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 

1.9.2019 *  

210 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) 

 

 12.12.2020  

  Trianguleringsavtale om trygdekoordinering  *  

211 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner) 

 12.12.2020  

 32019D0608 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/608 av 16. januar 2019 om 

endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF med 

hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger 

5.5.2019 *  

212 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  12.12.2020  

 32020R0641 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/641 av 12. mai 2020 

om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med 

referansedatoer fra 31. mars 2020 til 29. juni 2020 i samsvar med 

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

utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring 

31.3.2020 *  

213 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   Ikrafttredelse avhenger 

av 

EØS-komitébeslutning 

165/2019. 
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 32019R0410 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/410 av 29. november 

2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til 

detaljene for og strukturen i opplysningene på området betalingstjenester som 

vedkommende myndigheter skal melde til Den europeiske 

banktilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2015/2366 

4.4.2019  * 

 32019R0411 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/411 av 29. november 2018 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn 

til tekniske reguleringsstandarder som fastsetter tekniske krav til utvikling, 

drift og vedlikehold av det elektroniske sentrale registeret på området 

betalingstjenester og til tilgang til opplysningene der 

4.4.2019  * 

214 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)   Island, Liechtenstein og 

Norge har art. 103-

forbehold. Ikrafttredelse 

avhenger av EØS-

komitébeslutning 

64/2018. 

 32017R1991 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1991 av 25. oktober 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske 

venturekapitalfond og forordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske fond for 

sosialt entreprenørskap 

1.3.2018  * 

215 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  12.12.2020  

 32019R1689 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1689 av 29. mai 2019 om retting 

av den rumenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2018/1229 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin 

30.10.2019 *  

216 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, 

audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester) 

 12.12.2020  
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 32018D1538 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1538 av 11. oktober 

2018 om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr i 

frekvensbåndene 874–876 og 915–921 MHz 

4.11.2018 *  

217 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, 

audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester 

 12.12.2020  

  Beslutning 2016/1250 tas ut av EØS-avtalen.  *  

218 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  12.12.2020  

 32019D0984 Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2019/984 av 5. juni 2019 om 

endring av rådsdirektiv 96/53/EF med hensyn til fristen for å gjennomføre de 

særlige reglene om største lengde på førerhus som gir bedre aerodynamisk 

egenskaper, energieffektivitet og sikkerhetsprestasjon 

14.7.2019 *  

219 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  12.12.2020  

 32020L0612 Kommisjonsdirektiv (EU) 2020/612 av 4. mai 2020 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort 

1.11.2020 *  

220 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  12.12.2020  

 32020L0012 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/12 av 2. august 2019 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 med hensyn til 

standardene for kompetanse og tilsvarende kunnskap og ferdigheter, for 

praktiske prøver, for godkjenning av simulatorer og for medisinsk skikkethet 

17.1.2022 *  

221 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  12.12.2020  

 32020R0473 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/473 av 20. januar 2020 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 med hensyn 

til standarder for databaser for EU-kvalifikasjonssertifikater, fartsbøker og 

loggbøker 

21.4.2020 *  

222 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  12.12.2020  

 32020R0474 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/474 av 20. januar 2020 om den 

europeiske skrogdatabasen 

21.4.2020 *  

223 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)   Ikrafttredelse avhenger 

av EØS-
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komitébeslutning 

25/2020. 

 32020R0745 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/745 av 4. juni 2020 om 

endring av forordning (EU) 2018/1042 med hensyn til utsettelse av 

anvendelsesdatoene for visse tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien 

6.6.2020  * 

224 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  12.12.2020  

 32020R1627 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1627 av 3. november 

2020 om ekstraordinære tiltak for tredje referanseperiode (2020-2024) for 

ytelses- og avgiftsordningen i Det felles europeisk luftrom som følge av 

covid-19-pandemien 

6.11.2020 *  

225 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  12.12.2020  

 32020R0736 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/736 av 2. juni 2020 om 

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

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i 

Unionen 

4.6.2020 *  

226 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på 

arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner) 

 12.12.2020  

 32019L1831 Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1831 av 24. oktober 2019 om fastsetjing av ei 

femte liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i medhald 

av rådsdirektiv 98/24/EF og om endring av kommisjonsdirektiv 2000/39/EF 

20.5.2021 *  

227 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  12.12.2020  

 32019D2031 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2031 av 12. november 

2019 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) 

for næringsmiddel-, drikke- og melkeindustrien i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

24.12.2019 *  

228 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  12.12.2020  

 32020D0503 Kommisjonsavgjerd (EU) 2020/503 av 3. april 2020 om endring av avgjerd 

2014/312/EU for å utvide unntaket for sinkoksid slik at det vert tillate å nytte 

27.4.2020 *  
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dette stoffet som stabilisator i konserveringsmiddel «til bruk i emballasje» og 

i «fargepastaer» 

229 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  12.12.2020  

 32019D1861 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1861 av 31. oktober 

2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 for å klargjøre 

om dens virkeområde omfatter utvendige LED-lys montert på visse 

hybridelektriske M1-kjøretøyer uten ekstern lading (NOVC-HEV) 

27.11.2019 *  

230 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger 

av EØS-

komitébeslutning 

112/2020. 

  Revisjon av ETS-CAP-tall for Island i EØS-komitébeslutning 112/2020   * 

231 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  12.12.2020  

 32019D0708 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/708 av 15. februar 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til 

fastsettelse av sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for risiko 

for karbonlekkasje, for perioden 2021–2030 

1.1.2021 *  

232 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger 

av EØS-

komitébeslutning 

168/2020. 

 32020R0022 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/22 av 31. oktober 2019 om 

endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

2019/631 med hensyn til overvåking av CO2-utslipp fra nye lette 

nyttekjøretøyer som typegodkjennes etappevis 

21.1.2020  * 

233 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)   Ikrafttredelse avhenger 

av EØS-

komitébeslutning 

168/2020. 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, ev. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

 32020D0174 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/174 av 6. februar 2020 

om godkjenning av teknologien som benyttes i 12-volts effektive 

vekselstrømsgeneratorer til bruk i visse personbiler og lette nyttekjøretøyer, 

som innovativ teknologi i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2019/631 

27.2.2020  * 

234 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  12.12.2020  

 32019R0516 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/516 av 19. mars 2019 om 

harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser og om oppheving 

av rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 

1287/2003 (BNI-forordningen) 

18.4.2019 *  

235 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)   Island, Liechtenstein og 

Norge har art. 103-

forbehold. 

 32017L0828 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/828 av 17. mai 2017 om 

endring av direktiv 2007/36/EF med hensyn til å fremme langsiktig 

aksjeeierengasjement 

10.6.2019  * 

236 11.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)   Norge har art. 103-

forbehold. 

 32018R1212 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1212 av 3. september 

2018 om fastsettelse av minstekrav til gjennomføring av bestemmelsene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF med hensyn til aksjeeieres 

identitet, overføring av opplysninger og tilrettelegging for utøvelse av 

aksjeeierrettigheter 

3.9.2020  * 

237 30.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 30.12.2020  

 32020D2112 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2112 av 16. desember 

2020 om endring av vedleggene til vedtak 93/455/EØF, 1999/246/EF og 

2007/24/EF med hensyn til godkjenning av Det forente kongerikes 

 *  
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beredskapsplaner for å bekjempe munn- og klovsyke, klassisk svinepest, 

aviær influensa og Newcastle disease i Nord-Irland 

 32020D2109 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2109 av 16. desember 

2020 om endring av vedtak 93/52/EØF, 2003/467/EF, 2004/558/EF og 

2008/185/EF med hensyn til listeføring av medlemsstater og regioner i 

medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for flere landdyrsykdommer 

 *  

238 30.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) 

 30.12.2020  

 32020R2202 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2202 av 22. desember 

2020 om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn 

til oppføring av Det forente kongerike og dets kronbesittelser på listen over 

tredjeland, territorier, soner eller segmenter som det er tillatt med import fra 

av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske union 

 *  

 32020D2212 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2020/2212 av 22. desember 

2020 om endring av vedlegget til vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-

status for Det sameinte kongeriket og kroneiget Jersey 

 *  

239 30.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg 1 (Veterinære og plantesanitære 

forhold) og EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 

prøving og sertifisering) 

 30.12.2020  

 32020R2196 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)2020/2196 av 17. desember 

2020 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av 

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

hensyn til ordninger for import av økologiske produkter fra tredjestater 

 *  

 32020R2108 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2108 av 16. desember 

2020 om endring av vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 

med hensyn til stempelmerket som skal brukes for visse typer kjøtt beregnet 

på konsum i Det forente kongerike når det gjelder Nord Irland 

 *  

 32020D2110 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2110 av 16. desember 

2020 om endring av del C i vedlegg I til beslutning 2009/177/EF med hensyn 

 *  
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til Det forente kongerikes status som fri for visse sykdommer hos akvatiske 

dyr når det gjelder Nord-Irland  

 32020D2111 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2020/2111 av 16. desember 

2020 om endring av vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU med omsyn til 

tilvisinga til Det sameinte kongeriket som vedkjem Nord-Irland, når det gjeld 

godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av verknaden av visse 

sjukdommar hjå akvakulturdyr og viltlevande akvatiske dyr i samsvar med 

artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF 

 *  

240 30.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 

forhold) og II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.12.2020  

 32020R2190 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2190 av 29. oktober 2020 om 

endring av delegert forordning (EU) 2019/2124 med hensyn til offentlig 

kontroll ved grensekontrollstasjonen der varer forlater Unionen, og visse 

bestemmelser om transitt og omlasting 

 *  

241 30.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)  30.12.2020  

 32020D1766 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1766 av 25. november 

2020 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 

 *  

242 30.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  30.12.2020  

 32020R2224 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/2224 av 23. desember 2020 

om felles regler som sikrer grunnleggende forbindelser ved gods- og 

persontransport på vei etter utgangen av overgangsperioden nevnt i avtalen 

om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av Den 

europeiske union og Det europeiske atomenergifellesskap 

 *  

243 30.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  30.12.2020  

 32020R2226 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/2226 av 23. desember 2020 

om regulering om visse aspekter ved flysikkerheten med hensyn til utløpet av 

 *  
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overgangsperioden nevnt i avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og 

Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det europeiske 

atomenergifellesskap 

244 30.12.2020 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  30.12.2020  

 32020R2174 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2174 av 19. oktober 2020 om 

endring av vedlegg IC, III, IIIA, IV, VII og VIII til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om overføring av avfall 

 *  

245  Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  30.12.2020  

  Om ikrafttredelsen av beslutning 112/2020 av 14. juli 2020   *  

      

 


