Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

1

9.2.2018

2

9.2.2018

3

9.2.2018
32016D1365

4

9.2.2018
32017R1261

32017R1262

5

9.2.2018
32017D1396

32017R0736

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-komiteens forretningsorden
Endring i 2007-utvidelsen med Bulgaria og Romania
Om endring av EØS-komiteens forretningsorden
Endring i EØS-språk som følge av 2014-utvidelsen med
Kroatia
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING
(EU) 2016/1365 av 9. august 2016 om endring av vedtak
98/536/EF med hensyn til listen over nasjonale
referanselaboratorier
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1261 av 12.
juli 2017 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med
hensyn til en alternativ metode for bearbeiding av visse
typer smeltet fett
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1262 av 12.
juli 2017 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med
hensyn til bruk av gjødsel fra produksjonsdyr som brensel i
forbrenningsanlegg
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU)
2017/1396 av 26. juli 2017 om endring av vedlegget til
vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Polen og
visse regionar i Det sameinte kongeriket
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/736 av 26. april 2017 om endring av vedlegg

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

10.2.2018
*
10.2.2018
*
10.2.2018
31.8.2016

*

10.2.2018
2.8.2017

*

2.8.2017

*

10.2.2018
17.8.2017

*

17.5.2017

*
1

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

6

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

9.2.2018
32017R1896

32017R1903

32017R1904

32017R1905

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
999/2001 med hensyn til godkjenning av Slovenias
nasjonale program for bekjempelse av klassisk skrapesyke
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1896 av 17. oktober 2017 om godkjenning av et
preparat av endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) og
endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus
niger (NRRL 25541) som tilsetningsstoff i fôrvarer for
oppfôringskyllinger, verpehøner, oppfôringssvin, mindre
utbredte fjørfearter og mindre utbredte arter av
oppfôringssvin og om endring av forordning (EF) nr.
255/2005 og oppheving av forordning (EF) nr. 668/2003
(innehaver av godkjenningen: Andrés Pintaluba S.A.)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1903 av 18. oktober 2017 om godkjenning av
preparater av Pediococcus parvulus DSM 28875,
Lactobacillus casei DSM 28872 og Lactobacillus
rhamnosus DSM 29226 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for
alle dyrearter
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1904 av 18. oktober 2017 om godkjenning av et
preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som
tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og
livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Huvepharma
N.V.)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1905 av 18. oktober 2017 om godkjenning av
preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

10.2.2018
7.11.2017

*

8.11.2017

*

8.11.2017

*

8.11.2017

*

2

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R1906

32017R1907

32017R1914

7

9.2.2018
32017R2229

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og mindre
utbredte arter av oppfôringsfjørfe (innehaver av
godkjenningen: Danstar Ferment AG, representert ved:
Lallemand SAS)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1906 av 18. oktober 2017 om godkjenning av et
preparat av endo-1,4-b-xylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av
Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) som
tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger og mindre
utbredte arter av fjørfe ment for egglegging (innehaver av
godkjenningen: Huvepharma NV)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1907 av 18. oktober 2017 om godkjenning av et
preparat av Lactobacillus plantarum (KKP/593/p og
KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) som
tilsetningsstoff i fôrvarer for storfe og sau
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1914 av 19. oktober 2017 om godkjenning av
salinomycinnatrium (Sacox 120 microGranulate og Sacox
200 microGranulate) som tilsetningsstoff i fôrvarer for
oppfôringskyllinger og livkyllinger og om oppheving av
forordning (EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004
(innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2229 av 4.
desember 2017 om endring av vedlegg I til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn
til grenseverdier for bly, kvikksølv, melamin og dekokinat

8.11.2017

*

8.11.2017

*

9.11.2017

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

10.2.2018
25.12.2017

*

3

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

8

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

9.2.2018
32017R1151

32017R1154

9

9.2.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1151 av 1. juni
2017 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
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1154 av 7. juni
2017 om endring 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 forordning (EF) nr. 692/2008 samt
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn
til reelle utslipp under kjøring fra lette person- og
nyttekjøretøyer (Euro 6)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

10.2.2018
27.7.2017

*

27.7.2017

*

10.2.2018

4

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32016R0426
10

9.2.2018
32016L2037

11

9.2.2018
32017R1250

12

9.2.2018
32017R1798

13

9.2.2018
32017R1558

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING
(EU) 2016/426 av 9. mars 2016 om gassapparater og om
oppheving av direktiv 2009/142/EF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/2037 av 21.
november 2016 om endring av rådsdirektiv 75/324/EØF
med hensyn til høyeste tillatte trykk for aerosolbeholdere
og for å tilpasse merkingsbestemmelsene til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008
om klassifisering, merking og emballering av stoffer og
stoffblandinger
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1250 av 11.
juli 2017 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning
av aromastoffet 4,5-epoksydek-2(trans)-enal fra EU-listen
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/1798 av 2. juni 2017 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013
med hensyn til særlige sammensetnings- og
informasjonskrav til totale kosterstatninger for vektkontroll
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1558 av 14. september 2017 om endring av

21.10.2016

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*
10.2.2018

12.12.2017

*

10.2.2018
13.7.2017

*

10.2.2018
27.10.2022
*

10.2.2018
5.10.2017

*
5

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R1559

14

9.2.2018
32011D0785

15

9.2.2018
32017L1975

16

9.2.2018
32017R1491

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere
grenseverdien for restmengder for stoffet bromelain
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1559 av 14. september 2017 om endring av
forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere
grenseverdien for restmengder for stoffet alarelin
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standardar, prøving og sertifisering)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD av
28. november 2011 om endring av vedtak 2008/911/EF om
fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og
kombinasjonar av desse til bruk i tradisjonelle
plantelækjemiddel
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2017/1975
av 7. august 2017 om endring, med sikte på tilpasning til
den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlamentsog rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for
kadmium i fargekonverterende lysemitterende dioder
(LED) til bruk i skjermsystemer
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1491 av 21. august 2017 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet 2,4-DB i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009
om omsetning av plantevernmidler, og om endring av

5.10.2017

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

10.2.2018
29.11.2011

*

10.2.2018
20.11.2018
*

10.2.2018
1.11.2017

*

6

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R1506

17

9.2.2018
32017R2001

32017R2002

32017R2003

32017R2004

32017R2005

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning
(EU) nr. 540/2011
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1506 av 28. august 2017 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet maleinhydrasid 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
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/2001 av 8. november 2017 om godkjenning av
1-propanol som eksisterende aktivt stoff til bruk i
biocidprodukter av type 1, 2 og 4
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/2002 av 8. november 2017 om godkjenning av
L(+)-melkesyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i
biocidprodukter av type 2, 3 og 4
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/2003 av 8. november 2017 om godkjenning av
fludioksonil som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av
type 7, 9 og 10
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/2004 av 8. november 2017 om godkjenning av
2-metyl-4-isotiazolidin-3-on som eksisterende aktivt stoff
til bruk i biocidprodukter av type 12
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/2005 av 8. november 2017 om godkjenning av

1.11.2017

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

10.2.2018
29.11.2017

*

29.11.2017

*

8.11.2017

*

29.11.2017

*

29.11.2017

*
7

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

18

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

9.2.2018
32017D2164

19

9.2.2018
32016R0425

20

9.2.2018

32013L0014

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

margosaekstrakt, kaldpresset olje av Azadirachta indica-frø
uten skall, utvunnet med superkritisk karbondioksid som
eksisterende aktivt stoff, til bruk i biocidprodukter av type
19
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING
(EU) 2017/2164 av 17. november 2017 om anerkjennelse
av den frivillige ordningen «RTRS EU RED» for å
dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING
(EU) 2016/425 av 9. mars 2016 om personlig verneutstyr
og om oppheving av rådsdirektiv 89/686/EØF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV
2013/14/EU av 21. mai 2013 om endring av direktiv
2003/41/EF om virksomhet i og tilsyn med
tjenestepensjonsforetak, direktiv 2009/65/EF om
samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv
investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) og direktiv
2011/61/EU om forvaltere av alternative investeringsfond,
med hensyn til overdreven tillit til kredittvurderinger

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

10.2.2018
11.12.2017

*

10.2.2018
21.10.2016

*
10.2.2018

21.12.2014

Island og Liechtenstein har
art. 103 forbehold.
Ikrafttredelse avhenger av
32010L0078
*

8

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32014L0091

21

9.2.2018

32014L0059

22

9.2.2018

32014R0910

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV
2014/91/EU av 23. juli 2014 om endring av direktiv
2009/65/EF om samordning av lover og forskrifter om
innretninger for kollektiv investering i omsettelige
verdipapirer (UCITS) med hensyn til depotmottakerfunksjoner, godtgjøringspolitikk og sanksjoner
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)

18.3.2016

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV
2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme
for gjenoppretting og omstrukturering av
kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av
rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF,
2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og
2013/36/EU og europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og
informasjonssamfunnstjenester)

1.1.2015

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING
(EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk
identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske
transaksjoner i det indre marked og om oppheving av
direktiv 1999/93/EF

1.7.2016

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

10.2.2018

Island, Liechtenstein og
Norge har art. 103
forbehold.
Ikrafttredelse avhenger av
32013R0575 eller
32013L0036.
*

10.2.2018

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

9

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

23

24

25

26

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

9.2.2018

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

32014L0094

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV
2014/94/EU av 22. oktober 2014 om utbygging av en
infrastruktur for alternativt drivstoff
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING
(EU) 2017/695 av 7. april 2017 om medlemsstatenes
adgang til å vedta visse unntak i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands
transport av farlig gods
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING
(EU) 2017/1952 av 25. oktober 2017 om oppheving av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2888/2000
og (EF) nr. 685/2001 og av rådsforordning (EØF) nr.
1101/89
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige
innkjøp)
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/2364 av 18. desember 2017 om endring av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU med hensyn
til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene
ved tildeling av kontrakter
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/2365 av 18. desember 2017 om endring av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU med hensyn
til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene
ved tildeling av kontrakter

9.2.2018
32017D0695

9.2.2018
32017R1952

9.2.2018
32017R2364

32017R2365

10.2.2018
18.11.2016

*

8.5.2017

10.2.2018
*

20.11.2017

10.2.2018
*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

Norge har art. 103
forbehold.
*

10.2.2018
1.1.2018

*

1.1.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R2366

32017R2367

27

9.2.2018
32017D1508

28

9.2.2018
32017R1941

29

9.2.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
1.1.2018
2017/2366 av 18. desember 2017 om endring av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU med hensyn
til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene
ved tildeling av kontrakter
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2367 av 18.
1.1.2018
desember 2017 om endring av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/81/EF med hensyn til terskelverdiene
som skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av
kontrakter
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2017/1508 av 28.
28.11.2017
august 2017 om referansedokumentet om beste
miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for
miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av
beste kvalitet for nærings- og nytelsesmiddelindustrien i
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei
fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon
(EMAS)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1941 av 24.
oktober 2017 om endring av vedlegg II til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 om
EU-miljømerket
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

*

10.2.2018
*

10.2.2018

14.11.2017

Norge har art. 103
forbehold.
*

10.2.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32016L0802
30

31

32

9.2.2018
32016R2071

9.2.2018
32016R0792

9.2.2018
32015R1348

33

9.2.2018
32017R1953

34

9.2.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU)
2016/802 av 11. mai 2016 om en reduksjon av
svovelinnholdet i visse typer flytende drivstoff
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2016/2071 av 22. september 2016 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 med
hensyn til metodene for overvåking av
karbondioksidutslipp og reglene for overvåking av andre
relevante opplysninger
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING
(EU) 2016/792 av 11. mai 2016 om harmoniserte
konsumprisindekser og boligprisindeksen og om oppheving
av rådsforordning (EF) nr. 2494/95
Om endring av EØS-avtalens protokoll 21 om
gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1348 av 3.
august 2015 om endring av forordning (EF) nr. 773/2004
om Kommisjonens saksbehandling i henhold til EFtraktatens artikkel 81 og 82
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om
samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING
(EU) 2017/1953 av 25. oktober 2017 om endring av
forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 med
hensyn til å fremme internettilknytning i lokalsamfunn
Om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om
opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

10.6.2016

*

16.12.2016

10.2.2018
*

1.1.2017

10.2.2018
*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

10.2.2018
6.8.2015

*

10.2.2018
4.11.2017

*

10.2.2018
12

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R1961

35

23.3.2018
32017R1978

32017R1979

32017R1981

36

23.3.2018
32017D2316

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/1961 av 2. august 2017 om endring av forordning
(EF) nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske
framstillingsmåter
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1978 av 31.
oktober 2017 om endring av vedlegg III til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om
fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av
animalsk opprinnelse med hensyn til pigghuder som er
høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1979 av 31.
oktober 2017 om endring av vedlegg II til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om
fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av
offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse
beregnet på konsum med hensyn til pigghuder som er
høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1981 av 31.
oktober 2017 om endring av vedlegg III til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004
med hensyn til temperaturforhold under transport av kjøtt
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING
(EU) 2017/2316 av 12. desember 2017 om oppheving av
vedtak 92/176/EØF om kart som skal brukes i forbindelse
med datanettet ANIMO

4.11.2017

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

24.3.2018
1.1.2019
*

1.1.2019
*

21.11.2017

*

24.3.2018
3.1.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

37

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

23.3.2018
32017R1940

38

23.3.2018
32017R2330

39

23.3.2018
32017R2460

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/1940 av 13. juli 2017 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med
hensyn til innholdet i og formatet til avlssertifikater utstedt
for renrasede avlsdyr av hest som inngår i ett enkelt
identifikasjonsdokument for dyr av hestefamilien som er
gyldig i hele dyrets levetid
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/2330 av 14. desember 2017 om godkjenning av
jern(II)karbonat, jern(III)kloridheksahydrat,
jern(II)sulfatmonohydrat, jern(II)sulfatheptahydrat,
jern(II)fumarat, jern(II)kelat av aminosyrehydrat,
jern(II)kelat av proteinhydrolysater og jern(II)kelat av
glysinhydrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle
dyrearter og av jerndekstran som tilsetningsstoff i fôrvarer
for smågris og om endring av forordning (EF) nr.
1334/2003 og (EF) nr. 479/2006
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2460 av 30.
oktober 2017 om endring av vedlegg VII til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om
offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og
velferd overholdes, med hensyn til listen over EUreferanselaboratorier

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

24.3.2018
1.11.2018
*

24.3.2018
4.1.2018

*

24.3.2018
1.1.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

40

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

23.3.2018
32017R1777

41

23.3.2018
32017R1576

42

23.3.2018
32017R1221

43

23.3.2018
32017R1347

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1777 av 29.
september 2017 om endring av vedlegg II, III og IV til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005
med hensyn til grenseverdier for rester av Bacillus
amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus
amyloliquefaciens stamme MBI 600, leirholdig trekull,
diklorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P,
hydrogenperoksid, metaldehyd, penkonazol, spinetoram,
tau-fluvalinat og Urtica spp. i eller på visse produkter
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1576 av 26.
juni 2017 om endring av europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 540/2014 med hensyn til kravene
til EU-typegodkjenning av det akustiske
kjøretøyvarslingssystemet
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1221 av 22. juni 2017
om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til
metoden for bestemmelse av fordampingsutslipp (type 4prøving)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1347 av 13.
juli 2017 om retting av europaparlaments- og rådsdirektiv
2007/46/EF, kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 og

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

24.3.2018
20.10.2017

*

24.3.2018
22.9.2017

*

24.3.2018
27.7.2017

*

24.3.2018
27.7.2017

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

44

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

23.3.2018
32017R1473

45

23.3.2018
32017R1862

46

23.3.2018
32018R0074

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

kommisjonsforordning (EU) nr. 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
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1473 av 14. august 2017 om endring av
forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere
regler for gjennomføring av rådsforordning (EF)
nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av
økologiske produkter fra tredjestater
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1862
av 16. oktober 2017 om endring av forordning (EF) nr.
1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for
gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med
hensyn til ordningene for import av økologiske produkter
fra tredjestater
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/74 av 17. januar 2018
om endring av vedlegg II til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

24.3.2018
18.8.2017

*

24.3.2018
24.10.2017

*

24.3.2018
7.2.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0075

47

23.3.2018
32018R0079

48

23.3.2018
32017L1572

49

23.3.2018
32015R1011

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

fosforsyre - fosfater - di-, tri- og polyfosfater (E 338-452) i
fryste vertikale kjøttspyd
Kommisjonsforordning (EU) 2018/75 av 17. januar 2018
om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012
om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i
næringsmidler oppført i vedlegg II og III til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008
med hensyn til spesifikasjoner for mikrokrystallinsk
cellulose (E 460(i))
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/79 av 18.
januar 2018 om endring av forordning (EU) nr. 10/2011 om
plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i
kontakt med næringsmidler
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

7.2.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

24.3.2018
8.2.2018

KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2017/1572 av 15.
31.3.2018
september 2017 om utfylling av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/83/EF med hensyn til prinsipper og
retningslinjer for god framstillingspraksis for legemidler for
mennesker
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
1.7.2015
2015/1011 av 24. april 2015 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om
utgangsstoffer for narkotika og rådsforordning (EF) nr.

*

24.3.2018

Liechtenstein har art. 103
forbehold.
*

24.3.2018
*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32015R1013

50

23.3.2018
32016R1443

51

23.3.2018
32017L2102

52

23.3.2018
32018R0035

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel
med utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og
tredjestater samt om oppheving av kommisjonsforordning
(EF) nr. 1277/2005
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/1013 av 25. juni 2015 om fastsettelse av regler i
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
273/2004 om utgangsstoffer for narkotika samt
rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler
for overvåking av handel med utgangsstoffer for narkotika
mellom Unionen og tredjestater
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2016/1443 av 29. juni 2016 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og
rådsforordning (EF) nr. 111/2005 med hensyn til oppføring
av visse utgangsstoffer for narkotika på listen over listeførte
stoffer
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2102 av 15.
november 2017 om endring av direktiv 2011/65/EU om
begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk utstyr
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/35 av 10.
januar 2018 om endring av vedlegg XVII til

30.6.2015

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

24.3.2018
21.9.2016

*

24.3.2018
12.6.2019
*
24.3.2018
31.1.2018

*
18

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

53

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

23.3.2018
32017D2334

32017R2326

32017R2327

54

23.3.2018
32017R1455

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006
om registrering, vurdering og godkjenning av samt
begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til
oktametylsyklotetrasiloksan (D4) og
dekametylsyklopentasiloksan (D5)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING
(EU) 2017/2334 av 14. desember 2017 om utsettelse av
utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i
biocidprodukter av type 8
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/2326 av 14. desember 2017 om godkjenning av
imiprotrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i
biocidprodukter av type 18
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/2327 av 14. desember 2017 om godkjenning av
2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk
i biocidprodukter av type 6
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1455 av 10. august 2017 om ikke å fornye
godkjenningen av det aktive stoffet pikoksystrobin 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

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

24.3.2018
4.1.2018

*

4.1.2018

*

4.1.2018

*

24.3.2018
31.8.2017

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R1496

32017R1511

32017R1526

32017R1527

32017R1529

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1496 av 23. august 2017 om ikke å fornye
godkjenningen av det aktive stoffet DPX KE 459
(flupyrsulfuron-metyl) i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av
plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1511 av 30. august 2017 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn
til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive
stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, klortalonil,
klortoluron, cypermetrin, daminozid, deltametrin,
dimetenamid-p, flufenacet, flurtamon, forklorfenuron,
fostiazat, indoksakarb, iprodion, MCPA, MCPB, siltiofam,
tiofanatmetyl og tribenuron
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1526 av 6. september 2017 om avslag på
godkjenning av det aktive stoffet beta-cypermetrin i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1527 av 6. september 2017 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn
til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive
stoffene cyflufenamid, fluopikolid, heptamaloksyloglukan
og malation
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1529 av 7. september 2017 om godkjenning av
basisstoffet natriumklorid i samsvar med europaparlaments-

13.9.2017

*

20.9.2017

*

27.9.2017

*

27.9.2017

*

28.9.2017

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R1530

32017R1531

55

23.3.2018
32017R2100

56

23.3.2018
32017R2228

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av
plantevernmidler, og om endring av vedlegget til
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)
nr. 540/2011
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1530 av 7. september 2017 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn
til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive
stoffet kizalofop-p-tefuryl
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1531 av 7. september 2017 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet imazamox 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
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/2100 av 4. september 2017 om fastsettelse av
vitenskapelige kriterier for fastsettelse av
hormonforstyrrende egenskaper i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2228 av 4.
desember 2017 om endring av vedlegg III til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009
om kosmetiske produkter

28.9.2017

*

1.11.2017

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

24.3.2018
7.6.2018
*

24.3.2018
25.12.2017

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

57

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

23.3.2018
32017D2317

58

23.3.2018
32016H2123

32016H2124

59

23.3.2018
32017R2293

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING
(EU) 2017/2317 av 13. desember 2017 om anerkjennelse av
den frivillige ordningen «Red Tractor Farm Assurance
Combinable Crops & Sugar Beet» for å dokumentere
samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/2123 av 30.
november 2016 om harmonisering av anvendelsesområdet
og vilkårene for generelle overføringslisenser for væpnede
styrker og offentlige oppdragsgivere som nevnt i artikkel 5
nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/43/EF
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2016/2124 av 30.
november 2016 om harmonisering av anvendelsesområdet
og vilkårene for generelle overføringslisenser for
sertifiserte mottakere som nevnt i artikkel 9 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2293 av 3.
august 2017 om vilkår for klassifisering uten prøving av
produkter av krysslaminert tre som er omfattet av
harmonisert standard EN 16351, og produkter av laminert
finér som er omfattet av harmonisert standard EN 14374,
med hensyn til produktenes egenskaper ved
brannpåvirkning

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

24.3.2018
15.12.2017

*

24.3.2018
3.12.2016

*

3.12.2016

*

24.3.2018
2.1.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

60

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

23.3.2018
32016R0424

61

23.3.2018
32017R0654

32017R0655

32017R0656

62

23.3.2018
32015D1602

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING
(EU) 2016/424 av 9. mars 2016 om taubaneanlegg og om
oppheving av direktiv 2000/9/EF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/654 av 19. desember 2016 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
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/655 av 19. desember 2016 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med
hensyn til overvåking av utslipp av forurensende gasser fra
forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikkeveigåendemobile maskiner
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av
administrative krav knyttet til utslippsgrenser for og
typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående
mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2016/1628
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU)
2015/1602 av 5. juni 2015 om likeverdighet for den

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

24.3.2018
21.10.2016

*

8.5.2017

Ikrafttredelse avhenger av
32016R1628
*

8.5.2017

*

8.5.2017

*

24.3.2018

24.3.2018
14.10.2015

Ikrafttredelse avhenger av
32014L0051
*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32015D2290

32015R0035

32015R0460

32015R0461

32015R0462

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

solvens- og tilsynsordningen for forsikrings- og
gjenforsikringsforetak som gjelder i Sveits, på grunnlag av
artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og artikkel 260 nr. 3 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU)
2015/2290 av 12. juni 2015 om foreløpig likeverdighet for
de solvensordningene som gjelder i Australia, på Bermuda,
i Brasil, Canada, Mexico og De forente stater, og som får
anvendelse på forsikrings- og gjenforsikringsforetak med
hovedkontor i disse landene
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2015/35 av 10. oktober 2014 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang
til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og
gjenforsikring (Solvens II)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/460 av 19. mars 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for
godkjenning av en intern modell i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/461 av 19. mars 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for prosessen for å nå
en felles beslutning om søknaden om å benytte en
gruppeintern modell i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/462 av 19. mars 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene
for tilsynsmyndighetens godkjenning av etablering av

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

29.12.2015

*

18.1.2015

*

21.3.2015

*

21.3.2015

*

21.3.2015

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32015R0498

32015R0499

32015R0500

32015R2011

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

spesialforetak, for samarbeid og utveksling av opplysninger
mellom tilsynsmyndigheter når det gjelder spesialforetak,
samt for fastsettelse av formater og maler for
opplysningene som spesialforetakene skal rapportere i
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/498 av 24. mars 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for
tilsynsmyndighetenes godkjenning av bruk av
foretaksspesifikke parametrer i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/499 av 24. mars 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene
for tilsynsmyndighetenes godkjenning av bruk av poster i
den supplerende kapitalen i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/500 av 24. mars 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene
for tilsynsmyndighetenes godkjenning av anvendelsen av
en matching-justering i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/2011 av 11. november 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for listene over
regionale og lokale myndigheter med eksponeringer som
skal behandles som eksponeringer mot sentralmyndigheter i

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

26.3.2015

*

26.3.2015

*

26.3.2015

*

2.12.2015

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32015R2012

32015R2013

32015R2014

32015R2015

32015R2016

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/2012 av 11. november 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene
for beslutninger om å fastsette, beregne og oppheve
kapitalkravtillegg i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/2013 av 11. november 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for standardavvik i
forbindelse med utjevningsordninger for helserisiko i
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/2014 av 11. november 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene
og malene for innsending av opplysninger til
gruppetilsynsmyndigheten og for utveksling av
opplysninger mellom tilsynsmyndighetene i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/2015 av 11. november 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene
for vurdering av eksterne kredittvurderinger i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/2016 av 11. november 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for aksjeindeksen for
den symmetriske justeringen av standardkapitalkravet for

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

2.12.2015

*

2.12.2015

*

2.12.2015

*

2.12.2015

*

2.12.2015

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32015R2017

32015R2450

32015R2451

32015R2452

32016D0309

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/2017 av 11. november 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for justerte faktorer for
beregning av kapitalkravet for valutarisiko for valutaer som
er knyttet til euro i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for malene for
framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/2451 av 2. desember 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for malene for og
strukturen på offentliggjøringen av bestemte opplysninger
fra tilsynsmyndigheter i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EU
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene
for, formatene på og malene for rapporten om solvens og
finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EF
DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU)
2016/309 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom
den tilsynsordningen for forsikrings- og
gjenforsikringsforetak som gjelder på Bermuda, og

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

2.12.2015

*

1.1.2016

*

20.1.2016

*

20.1.2016

*

24.3.2016

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32016D0310

32016R0165

32016R0467

32016R0869

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/138/EF, og om endring av delegert
kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290
DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU)
2016/310 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom
den solvensordningen for forsikrings- og
gjenforsikringsforetak som gjelder i Japan, og ordningen
fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2016/165 av 5. februar 2016 om fastsettelse av
tekniske opplysninger til bruk ved beregning av
forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for
rapportering med referansedatoer fra 1. januar til 30. mars
2016i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/138/EF (Solvens II)
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2016/467 av 30. september 2015 om endring av delegert
kommisjonsforordning (EU) 2015/35 med hensyn til
beregning av lovfestede kapitalkrav for flere kategorier av
eiendeler som innehas av forsikrings- og
gjenforsikringsforetak
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2016/869 av 27. mai 2016 om fastsettelse av tekniske
opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske
avsetninger og basiskapital for rapportering med
referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2016 i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang
til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og
gjenforsikring

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

24.3.2016

*

1.1.2016

*

2.4.2016

*

31.3.2016

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32016R1376

32016R1630

32016R1800

32016R1868

32016R1976

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2016/1376 av 8. august 2016 om fastsettelse av
tekniske opplysninger til bruk ved beregning av
forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for
rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29.
september 2016 i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve
virksomhet innen forsikring og gjenforsikring
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2016/1630 av 9. september 2016 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene
for anvendelse av overgangstiltaket for undermodulen for
aksjerisiko i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2016/1800 av 11. oktober 2016 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen av
eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger
på en objektiv skala for risikoklasser i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2016/1868 av 20. oktober 2016 om endring og retting
av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om
fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for
malene for framlegging av opplysninger for
tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EF
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2016/1976 av 10. november 2016 om fastsettelse av
tekniske opplysninger til bruk ved beregning av

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

30.6.2016

*

30.9.2016

*

1.11.2016

*

10.11.2016

*

30.9.2016

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32016R2283

32017R0669

63

23.3.2018

32016R0438

32016R1212

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for
rapportering med referansedatoer fra 30. september til 30.
desember 2016 i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve
virksomhet innen forsikring og gjenforsikring
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2016/2283 av 22. august 2016 om retting av den
tyskspråklige versjonen 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)
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/669 av 16. desember 2016 om retting av den
bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, estiske, franske, greske,
litauiske, maltesiske, rumenske, slovakiske og svenske
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)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

18.1.2015

*

9.4.2017

*

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
13.10.2016
2016/438 av 17. desember 2015 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn
til depotmottakeres forpliktelser
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 15.8.2016
(EU) 2016/1212 av 25. juli 2016 om fastsettelse av tekniske

24.3.2018

Island har art. 103
forbehold.
Ikrafttredelse avhenger av
EØS-komitebeslutning
20/2018
*

*
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Nr.

64

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

23.3.2018

32013R0345
32013R0346
32014R0593

32014R0594

65

23.3.2018
32016R0480

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

gjennomføringsstandarder for standardframgangsmåter og skjemaer for framlegging av opplysninger i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING
(EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske
venturekapitalfond
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING
(EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske fond for
sosialt entreprenørskap
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) nr. 593/2014 av 3. juni 2014 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for
meldingen i henhold til artikkel 16 nr. 1 i
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 om
europeiske venturekapitalfond
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) nr. 594/2014 av 3. juni 2014 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for
meldingen i henhold til artikkel 17 nr. 1 i
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 om
europeiske fond for sosialt entreprenørskap
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2016/480 av 1. april 2016 om fastsettelse av felles
regler for sammenkopling av nasjonale elektroniske registre

24.3.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

Island, Liechtenstein og
Norge har art. 103
forbehold.

22.7.2013

*

22.7.2013

*

7.6.2014

*

7.6.2014

*

24.3.2018
30.1.2019
*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R1440

66

67

68

69

23.3.2018
32017R0334

23.3.2018
32017R2159

23.3.2018
32017D2285

23.3.2018
32017D2286

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

over veitransportforetak og om oppheving av forordning
(EU) nr. 1213/2010
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1440 av 8. august 2017 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 om fastsettelse
av felles regler for sammenkopling av nasjonale
elektroniske registre over veitransportforetak
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/334 av 27.
februar 2017 om retting av den bulgarske, nederlandske,
estiske og tyske språkversjonen av forordning (EU) nr.
1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og
luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av
organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/2159 av 20. november 2017 om endring av
forordning (EU) nr. 255/2010 med hensyn til visse
henvisninger til ICAO-bestemmelser
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2017/2285 av 6.
desember 2017 om endring av brukarrettleiinga for
deltaking i EMAS i medhald av europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking
for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring
og miljørevisjon (EMAS)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING
(EU) 2017/2286 av 6. desember 2017 om anerkjennelse av

29.8.2017

*

20.3.2017

24.3.2018
*

11.12.2017

24.3.2018
*

1.1.2018

24.3.2018
*

1.1.2018

24.3.2018
*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse
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Nr.

70

71

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

23.3.2018
32017D2117

23.3.2018
32017D0785

32017R1152

32017R1153

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

at kravene i miljøstyringsordningen Miljøfyrtårn er i
samsvar med de tilsvarende kravene i miljøstyrings- og
miljørevisjonsordningen (EMAS) i henhold til artikkel 45 i
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009
om frivillig deltaking for organisasjonar i ei
fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2117
av 21. november 2017 om fastsettelse av konklusjoner om
beste tilgjengelige teknikker (BAT) for storskalaproduksjon
av organiske kjemikalier i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2010/75/EU
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

27.12.2017

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785
26.5.2017
av 5. mai 2017 om godkjenning av effektive 12 V
motorgeneratorer til bruk i personbiler med konvensjonell
forbrenningsmotor som en innovativ teknologi for å
redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 27.7.2017
(EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en
metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er
nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte
prøvingsprosedyren for lette nyttekjøretøyer, og om endring
av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 27.7.2017
(EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en
metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

24.3.2018
*

24.3.2018

Ikrafttredelse avhenger av
EØS-komitebeslutning
109/2017 og 11/2017
*

*

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

72

73

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

23.3.2018
32017D1402

23.3.2018
32017R1231

74

75

23.3.2018
32016R1928

23.3.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte
prøvingsprosedyren, og om endring av forordning (EU) nr.
1014/2010
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1402
av 28. juli 2017 om godkjenning av BMW AGs
frirullingsfunksjon med motoren på tomgang som en
innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra
personbiler i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 443/2009
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/1231 av 6. juni 2017 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 om fastsettelse
av en metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som
er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte
prøvingsprosedyren, og om endring av forordning (EU) nr.
1014/2010
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2016/1928 av 4. november 2016 om bestemmelse av
last fraktet med andre kategorier av fartøyer enn
passasjerfartøyer, rorofartøyer og containerskip i henhold
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om
overvåking, rapportering og kontroll av
karbondioksidutslipp fra sjøtransport
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

18.8.2017

24.3.2018
*

24.3.2018
28.7.2017

25.11.2016

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

Ikrafttredelse avhenger av
EØS-komitebeslutning
71/2018
*

24.3.2018
*

24.3.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017L2096

76

23.3.2018
32017H0615(01)

77

27.4.2018
32017D1910

78

27.4.2018
32018D0102

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2017/2096 av 15.
november 2017 om endring av vedlegg II til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte
kjøretøyer
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om
samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter
Rådsrekommandasjon av 22. mai 2017 om den europeiske
rammen for kvalifikasjoner for livslang læring og om
oppheving av europaparlaments- og rådsrekommandasjon
av 23. april 2008 om fastsetjing av den europeiske ramma
for kvalifikasjonar for livslang læring
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU)
2017/1910 av 17. oktober 2017 om endring av vedtak
93/52/EØF med omsyn til statusen til visse regionar i
Spania som frie for brucellose (B. melitensis), av vedtak
2003/467/EF med omsyn til statusen til Kypros og visse
regionar i Spania som offisielt frie for bovin brucellose og
statusen til Italia som offisielt fri for enzootisk bovin
leukose, og av vedtak 2005/779/EF med omsyn til statusen
til regionen Campania i Italia som fri for smittsamt
blæreutslett hjå gris
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/102
av 19. januar 2018 om endring av vedlegg II til vedtak
93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av de autonome
områdene Aragon og Katalonia i Spania som offisielt frie
for brucellose (B. melitensis)

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

6.6.2018
*
24.3.2018
15.6.2017

*

28.4.2018
8.11.2017

*

28.4.2018
12.2.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

79

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

27.4.2018
32017R2231

32017R2233

32017R2274

32017R2275

32017R2276

32017R2299

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2231
av 4. desember 2017 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) 2016/329 med hensyn til
navnet på innehaveren av godkjenningen av 6-fytase
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/2233 av 4. desember 2017 om endring av
forordning (EF) nr. 900/2009 med omsyn til karakteristikk
av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3399
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2274
av 8. desember 2017 om godkjenning av ny bruk av et
preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av
Komagataella pastoris (DSM 23036) som tilsetningsstoff i
fôrvarer for fisk (innehaver av godkjenningen: Huvepharma
EOOD)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2275
av 8. desember 2017 om godkjenning av ny bruk av
preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
(innehaver av godkjenningen: Centro Sperimentale del
Latte)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2276
av 8. desember 2017 om godkjenning av ny bruk av
preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som
tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av
godkjenningen: Kemin Europa N.V.)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2299
av 12. desember 2017 om godkjenning av et preparat av

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

28.4.2018
25.12.2017

*

25.12.2017

*

31.12.2017

*

31.12.2017

*

31.12.2017

*

2.1.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R2308

32017R2312

32017R2325

80

27.4.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin og mindre
utbredte arter av svin (avvente svin og oppfôringssvin),
oppfôringskyllinger, mindre utbredte arter av
oppfôringsfjørfe og av eggleggende fjørfe, godkjenning av
tilsetningsstoffet for bruk i drikkevann og om endring av
forordning (EF) nr. 2036/2005, (EF) nr. 1200/2005 og
gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 (innehaver av
godkjenningen: Danstar Ferment AG representert ved
Lallemand SAS)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2308
av 13. desember 2017 om godkjenning av preparatet av
Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis
(DSM 5749) som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser
(innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2312
av 13. desember 2017 om godkjenning av ny bruk av
preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som
tilsetningsstoff i fôrvarer for purker, spedgriser og hunder
(innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness
Co.Ltd, representert ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd
Europe Representative Office)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325
av 14. desember 2017 om godkjenning av preparater av
flytende lecitiner, hydrolyserte lecitiner og avoljede
lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og
om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1007
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)

2.1.2018

*

2.1.2018

*

4.1.2018

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

28.4.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0238

32018R0239

32018R0240

32018R0241

32018R0242

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/238
av 15. februar 2018 om godkjenning av dinatrium 5’ribonukleotider, dinatrium 5’-guanylat og dinatrium 5’inosinat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/239
av 15. februar 2018 om godkjenning av metyl-Nmetylantranilat og metylantranilat som tilsetningsstoffer i
fôrvarer for alle dyrearter unntatt fuglearter
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/240
av 15. februar 2018 om godkjenning av trimetylamin,
trimetylaminhydroklorid og 3-metylbutylamin som
tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter unntatt
verpehøner, og 2-metoksyetylbenzen, 1,3-dimetoksybenzen, 1,4-dimetoksy-benzen, 1-isopropyl-2-metoksy-4metylbenzen som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle
dyrearter
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/241
av 15. februar 2018 om godkjenning av piperin, 3metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som
tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/242
av 15. februar 2018 om godkjenning av heks-3(cis)-en-1-ol,
non-6-en-1-ol, okt-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, heks-3(cis)enal, hept-4-enal, heks-3(cis)-enylacetat, heks-3(cis)enylformiat, heks-3-enylbutyrat, heks-3-enylheksanat,
heks-3(cis)-enylisobutyrat, sitronellol, (-)-3,7-dimetyl-6okten-1-ol, sitronellal, 2,6-dimetylhept-5-enal, sitronellsyre,
sitronellylacetat, sitronellylbutyrat, sitronellylformiat,
sitronellylpropionat, 1-etoksy-1-(3-heksenyloksy)etan og

15.3.2018

*

15.3.2018

*

15.3.2018

*

15.3.2018

*

15.3.2018

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0243

32018R0244

32018R0245

32018R0246
32018R0247

32018R0248

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

heks-3-enylisovalerat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for
alle dyrearter
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/243
av 15. februar 2018 om godkjenning av 3-hydroksybutan-2on, pentan-2,3-dion, 3,5-dimetylsyklopentan-1,2-dion,
heksan-3,4-dion, sec-butan-3-onylacetat, 2,6,6trimetylsykloheks-2-en-1,4-dion og 3-metylnona-2-,4-dion
som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/244
av 15. februar 2018 om godkjenning av vanillylaceton og 4(4-metoksyfenyl)butan-2-on som tilsetningsstoffer i
fôrvarer for alle dyrearter, og om avslag av 1-fenyletan-1-ol
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/245
av 15. februar 2018 om godkjenning av mentol, d-karvon,
mentylacetat, d,l-isomenton, 3-metyl-2-(pent-2(cis)enyl)syklopent-2-en-1-on, 3,5,5-trimetylsykloheks-2-en-1on, d-fenchon, fenchylalkohol, karvylacetat,
dihydrokarvylacetat og fenchylacetat som tilsetningsstoffer
i fôrvarer for alle dyrearter
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/246
av 15. februar 2018 om godkjenning av linalooloksid som
tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt fisk
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/247
av 15. februar 2018 om godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol,
2-isobutyltiazol, 5-(2-hydroksyetyl)-4-metyltiazol, 2acetyltiazol, 2-etyl-4-metyltiazol, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2metylpropyl)4H-1,3,5-ditiazin og tiaminhydroklorid som
tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/248
av 15. februar 2018 om godkjenning av 2,3-dietylpyrazin,

15.3.2018

*

15.3.2018

*

15.3.2018

*

15.3.2018

*

15.3.2018

*

15.3.2018

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0249

32018R0250

81

27.4.2018
32018L0100

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

2,5 eller 6-metoksy-3-metylpyrazin, 2-acetyl-3-etylpyrazin,
2,3-dietyl-5-metylpyrazin, 2-(sec-butyl)-3-metoksypyrazin,
2-etyl-3-metoksypyrazin, 5,6,7,8-tetrahydrokinoksalin, 2etylpyrazin og 5-metylkinoksalin som tilsetningsstoffer i
fôrvarer for alle dyrearter
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/249
av 15. februar 2018 om godkjenning av taurin, beta-alanin,
L-alanin, L-arginin, L-asparaginsyre, L-histidin, D,Lisoleucin, L-leucin, L-fenylalanin, L-prolin, D,L-serin, Ltyrosin , L-metionin, L-valin,L-cystein, glysin,
mononatriumglutamat og L-glutaminsyre som
tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter og Lcysteinhydrokloridmonohydrat i fôrvarer for alle arter
unntatt katter og hunder
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/250
av 15. februar 2018 om godkjenning av metyl-2-furat, bis(2-metyl-3-furyl)disulfid, furfural, furfurylalkohol, 2furanmetantiol, S-furfurylacetotioat, difurfuryldisulfid,
metylfurfurylsulfid, 2-metylfuran-3-tiol,
metylfurfuryldisulfid, metyl-2-metyl-3-furyldisulfid og
furfurylacetat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle
dyrearter
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV
(EU) 2018/100 av 22. januar 2018 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

15.3.2018

*

15.3.2018

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

28.4.2018
31.8.2018
*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

82

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

27.4.2018
32017R2400

83

27.4.2018
32018R0122

84

27.4.2018
32017R2273

85

27.4.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse
sortar av jordbruksvekstar og grønsaker
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/2400 av 12. desember
18.1.2018
2017 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
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/122 av 20.
15.2.2018
oktober 2017 om endring av vedlegg I, II, VI, VIII og IX til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1007/2011
om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merking av
fibersammensetningen i tekstilprodukter
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2273 1.1.2018
av 8. desember 2017 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
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

28.4.2018
*

28.4.2018
*

28.4.2018
*

28.4.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0097

32018R0098

86

27.4.2018
32018D0134

87

27.4.2018
32018R0092

88

27.4.2018
32017R1569

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonsforordning (EU) 2018/97 av 22. januar 2018
om endring av vedlegg II til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av
søtstoffer i fine bakervarer
Kommisjonsforordning (EU) 2018/98 av 22. januar 2018
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til
kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til
kalsiumsorbat (E 203)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU)
2018/134 av 24. januar 2018 om endring av vedtak
2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff,
plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i
tradisjonelle plantelækjemiddel
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/92 av 18.
oktober 2017 om endring av europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 658/2014 med hensyn til justering
etter inflasjonstakten av størrelsen på gebyrene til Det
europeiske legemiddelbyrå for overvåking av legemidler
for mennesker
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1569 av 23.
mai 2017 om utfylling av europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 536/2014 ved nærmere fastsettelse

12.2.2018

*

12.2.2018

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

28.4.2018
15.2.2018

*

28.4.2018
12.2.2018

*

28.4.2018
1.4.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

89

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

27.4.2018
32017R2057

32017R2065

32017R2066

32017R2067

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

av prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis
for utprøvingspreparater for mennesker samt
inspeksjonsordninger
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2057
av 10. november 2017 om avslag på godkjenning av
Achillea millefolium L. som basisstoff i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009
om omsetning av plantevernmidler
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2065
av 13. november 2017 om bekreftelse av vilkårene for
godkjenning av det aktive stoffet 8-hydroksykinolin som
fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011, og
om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408
med hensyn til oppføring av det aktive stoffet 8hydroksykinolin på listen over stoffer som bør erstattes
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2066
av 13. november 2017 om godkjenning av sennepsfrøpulver
som basisstoff 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
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2067
av 13. november 2017 om avslag på godkjenning av
paprikaekstrakt (capsantin, capsorubin E 160 c) som
basisstoff i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av
plantevernmidler

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

28.4.2018
1.12.2017

*

4.12.2017

*

4.12.2017

*

4.12.2017

*
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Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R2068

32017R2069

32017R2090

90

27.4.2018
32017R2091

91

27.4.2018
32018R0175

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2068
av 13. november 2017 om avslag på godkjenning av
kaliumsorbat som basisstoff i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009
om omsetning av plantevernmidler
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2069
av 13. november 2017 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn
til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive
stoffene flonikamid (IKI-220), metalaksyl, penoksulam og
prokvinazid
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2090
av 14. november 2017 om godkjenning av øl som basisstoff
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
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2091
av 14. november 2017 om ikke å fornye godkjenningen av
det aktive stoffet iprodion i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009
om omsetning av plantevernmidler, og om endring av
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr.
540/2011
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/175 av 2. februar 2018
om endring av vedlegg II til europaparlaments- og

4.12.2017

*

4.12.2017

*

5.12.2017

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

28.4.2018
5.12.2017

*

28.4.2018
9.2.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

92

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

27.4.2018
32010L0078

93

94

95

27.4.2018
32018L0217

27.4.2018
32017L2397

27.4.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av,
betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av
geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV
2010/78/EU av 24. november 2010 om endring av direktiv
98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF,
2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF,
2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF når det gjelder den
myndighet som er gitt Den europeiske tilsynsmyndighet
(Den europeiske banktilsynsmyndighet), Den europeiske
tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for
forsikring og tjenestepensjoner) og Den europeiske
tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/217 av 31. januar 2018 om
endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF
om innlands transport av farlig gods ved tilpasning av
avsnitt I.1 i vedlegg I til den vitenskapelige og tekniske
utvikling
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 av 12.
desember 2017 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for
fart på innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv
91/672/EØF og rådsdirektiv 96/50/EF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

28.4.2018
31.12.2011

7.3.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

Island og Liechtenstein har
art. 103 forbehold.
*

28.4.2018
*

28.4.2018
17.1.2022
*
28.4.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0139

96

97

98

99

100

27.4.2018
32017R2160

27.4.2018
32017R2215

27.4.2018
32018D0059

27.4.2018
32017R2392

27.4.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/139
av 29. januar 2018 om endring av forordning (EF) nr.
1033/2006 med hensyn til henvisninger til ICAObestemmelser
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2160
av 20. november 2017 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 med hensyn
til visse henvisninger til ICAO-bestemmelser
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/2215 av 30. november 2017 om endring av
forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over
luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller
driftsbegrensninger i Unionen
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2018/59 av 11. januar
2018 om endring av vedtak 2009/300/EF med omsyn til
innhaldet av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket
til fjernsyn og tidsrommet dei skal gjelde for
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING
(EU) 2017/2392 av 13. desember 2017 om endring av
direktiv 2003/87/EF for å videreføre nåværende
begrensninger av virkeområdet for luftfartsvirksomhet og
forberede gjennomføring av et globalt markedsbasert tiltak
fra 2021
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

19.2.2018

*

11.12.2017

28.4.2018
*

3.12.2017

28.4.2018
*

2.2.2018

28.4.2018
*

29.12.2017

28.4.2018
*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

28.4.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0208
101

27.4.2018
32017R1986

32017R1990

102

27.4.2018

32014L0056

32014R0537

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

Kommisjonsforordning (EU) 2018/208 av 12. februar 2018
om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 om
opprettelse av et EU-register
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII
(Selskapsrett)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1986 av 31. oktober
2017 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om
vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for
finansiell rapportering (IFRS) nr. 16
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1990 av 6. november
2017 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om
vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal
regnskapsstandard (IAS) nr. 7
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII
(Selskapsrett)

1.1.2018

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV
2014/56/EU av 16. april 2014 om endring av direktiv
2006/43/EF om lovfestet revisjon av årsregnskap og
konsernregnskap
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING
(EU) nr. 537/2014 av 16. april 2014 om særlige krav til
lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse og om
oppheving av kommisjonsbeslutning 2005/909/EF

17.6.2016

*

17.6.2014

*

*
28.4.2018

29.11.2017

*

29.11.2017

*

28.4.2018

Island, Liechtenstein og
Norge har art. 103
forbehold.
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

103

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

31.5.2018
32017R0949

104

31.5.2018
32017D2173

105

31.5.2018
32017R1972

106

31.5.2018
32018R0128

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/949
av 2. juni 2017 om fastsettelse av regler for anvendelse av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000
med hensyn til oppbyggingen av identifikasjonskoden for
storfe og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr.
911/2004
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2173
av 20. november 2017 om endring av vedlegg II til vedtak
2008/185/EF med hensyn til godkjenning av programmet
for bekjempelse og utryddelse av pseudorabies i regionen
Lombardia i Italia
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1972 av 30. oktober
2017 om endring av vedlegg I og III til europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til et
program for overvåking av skrantesyke hos hjortedyr i
Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige og om
oppheving av kommisjonsvedtak 2007/182/EF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2018/128 av 25. januar 2018 om retting av visse
språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU)
2015/504 om gjennomføring av europaparlaments- og

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

1.6.2018
23.6.2017

*

1.6.2018
12.12.2017

*

1.6.2018
20.11.2017

*

1.6.2018
15.2.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

107

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

31.5.2018
32018D0133

108

31.5.2018
32017R2324

109

31.5.2018
32017R0214

32017R0215

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til
administrative krav til godkjenning av og markedstilsyn for
jordbruks- og skogbrukskjøretøyer
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU)
2018/133 av 24. januar 2018 om endring av vedtak
2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff,
plantepreparat og kombinasjonar av desse til bruk i
tradisjonelle plantelækjemiddel
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2324
av 12. desember 2017 om fornyet godkjenning av det aktive
stoffet glyfosat 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
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/214 av 30. november 2016 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 når
det gjelder tilføyelse av aluminiumspulver til listen over
utgangsstoffer for eksplosiver i vedlegg II
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/215 av 30. november 2016 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 når

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

1.6.2018
15.2.2018

*

1.6.2018
16.12.2017

*

1.6.2018
1.3.2017

*

1.3.2017

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R0216

110

31.5.2018
32018R0773

111

31.5.2018
32018R0165

112

31.5.2018
32012R1247

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

det gjelder tilføyelse av magnesiumnitratheksahydrat til
listen over utgangsstoffer for eksplosiver i vedlegg II
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/216 av 30. november 2016 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 når
det gjelder tilføyelse av magnesiumpulver til listen over
utgangsstoffer for eksplosiver i vedlegg II
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2018/773 av 15. mai 2018 om krav til utforming,
konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for
skipsutstyr og om oppheving av gjennomføringsforordning
(EU) 2017/306 av 6. februar 2017
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/165
av 31. januar 2018 om fastsettelse av tekniske opplysninger
til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger
og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31.
desember 2017 til 30. mars 2018 i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang
til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og
gjenforsikring
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) nr. 1247/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse
av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for og

1.3.2017

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

1.6.2018
19.06.2018
*

1.6.2018
31.12.2017

*

1.6.2018
10.1.2013

*
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Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32012R1248

32012R1249

32013R0148

32013R0149

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

hyppigheten av transaksjonsrapporter til
transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater,
sentrale motparter og transaksjonsregistre
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) nr. 1248/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse
av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for
søknader om registrering av transaksjonsregistre i henhold
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
om OTC-derivater, sentrale motparter og
transaksjonsregistre
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) nr. 1249/2012 av 19. desember 2012 om fastsettelse
av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet for
registeropplysninger som sentrale motparter skal oppbevare
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og
transaksjonsregistre
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.
148/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om
OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for
minstekrav til de opplysningene som skal rapporteres til
transaksjonsregistre
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.
149/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte
clearingordninger, clearingplikten, det offentlige registeret,

10.1.2013

*

10.1.2013

*

15.3.2013

*

15.3.2013

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32013R0150

32013R0151

32013R0152

32013R0153

32013R0876

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

tilgang til en handelsplass, ikke-finansielle motparter og
risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som
ikke cleares gjennom en sentral motpart
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.
150/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om
OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir
hvilke opplysninger som skal inngå i søknaden om
registrering som transaksjonsregister
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.
151/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om
OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir
hvilke opplysninger transaksjonsregistre skal offentliggjøre
og gjøre tilgjengelige, og operasjonelle standarder for å
samle, sammenligne og få tilgang til opplysningene
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.
152/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for
kapitalkrav for sentrale motparter
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.
153/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til
sentrale motparter
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.
876/2013 av 28. mai 2013 om utfylling av

15.3.2013

*

15.3.2013

*

15.3.2013

*

15.3.2013

*

3.10.2013

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse
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Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32013R1002

32013R1003

32014R0285

32014R0484

32014R0667

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kollegier
for sentrale motparter
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.
1002/2013 av 12. juli 2013 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om
OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
med hensyn til listen over unntatte enheter
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.
1003/2013 av 12. juli 2013 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.
285/2014 av 13. februar 2014 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for
kontrakters direkte, vesentlige og forutsigbare virkning
innenfor Unionen, og for å hindre omgåelse av regler og
forpliktelser
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) nr. 484/2014 av 12. mai 2014 om fastsettelse av
tekniske gjennomføringsstandarder for en sentral motparts
hypotetiske kapital i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 648/2012
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.
667/2014 av 13. mars 2014 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
med hensyn til saksbehandlingsregler for sanksjoner som
Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet

8.11.2013

*

22.10.2013

*

10.4.2014

*

2.6.2014

*

22.6.2014

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

113

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

31.5.2018
32015R1515

32015R2205

32016R0592

32016R1178

32017R0104

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

ilegger transaksjonsregistre, herunder regler for rett til
forsvar og midlertidige bestemmelser
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2015/1515 av 5. juni 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
med hensyn til forlengelsen av overgangsperiodene for
pensjonssystemer
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2015/2205 av 6. august 2015 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for
clearingplikten
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2016/592 av 1. mars 2016 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for
clearingplikten
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2016/1178 av 10. juni 2016 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for
clearingplikten
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/104 av 19. oktober 2016 om endring av delegert
forordning (EU) nr. 148/2013 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om
OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

1.6.2018
16.9.2015

*

21.12.2015

*

9.5.2016

*

9.8.2016

*

1.11.2017

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R0105

32017R0751

114

31.5.2018
32016L1106

115

31.5.2018
32017R0837

116

31.5.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

minstekrav til de opplysningene som skal rapporteres til
transaksjonsregistre
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/105 av 26. oktober 2016 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 om
fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for
formatet for og hyppigheten av transaksjonsrapporter til
transaksjonsregistre i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater,
sentrale motparter og transaksjonsregistre
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2017/751 av 16. mars 2017 om endring av delegert
forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU)
2016/1178 med hensyn til fristen for å oppfylle
clearingpliktene for visse motparter som handler med OTCderivater
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

1.11.2017

*

19.5.2017

*

KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/1106 av 7. juli 2016 1.1.2018
om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/126/EF om førerkort
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 7.6.2017
(EU) 2017/837 av 17. mai 2017 om retting av den polske
og svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning
(EU) 2015/1998 om fastsettelse av detaljerte tiltak for
gjennomføring av de felles grunnleggende standardene for
luftfartssikkerhet
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

1.6.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

Liechtenstein har art. 103
forbehold.
*

1.6.2018
*

1.6.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0394

32018R0395

117

118

119

120

31.5.2018
32018R0401
31.5.2018
32017R0835

31.5.2018

31.5.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonsforordning (EU) 2018/394 av 13. mars 2018
om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til
fjerning av krav til luftfartsoperasjoner når det gjelder
ballonger
Kommisjonsforordning (EU) 2018/395 av 13. mars 2018
om fastsettelse av nærmere regler for ballongflyging i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
216/2008
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/401 av 14.
mars 2018 om endring av forordning (EU) nr. 139/2014
med hensyn til klassifisering av rullebaner
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING
(EU) 2017/835 av 12. mai 2017 om retting av den
slovenske og svenske språkversjonen av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 om
fastsettelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige
bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for
flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning
(EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF)
nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og
(EU) nr. 255/2010
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om
samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter
Budsjettlinje 02 04 77 03 (2018). P31 – forberedende tiltak
om forsvarsforskning
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om
samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

8.4.2019
*
8.4.2019
*

3.4.2018

1.6.2018
*

6.6.2017

1.6.2018
*

1.6.2018
*
1.6.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

121

31.5.2018

122

31.5.2018
32017R2281

123

6.7.2018
32018D0313

124

6.7.2018
32018D0136

125

6.7.2018
32018D0187

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Budsjettlinje 04 03 01 03 (2018). P31 - Trygd
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om
samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter
Budsjettlinje 12 02 01 (2018). P31 - Finansielle tjenester
Om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om
opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2281
av 11. desember 2017 om tillatelse til å heve
anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er
høstet i 2017 i visse vindyrkingsområder i Tyskland og i
alle vindyrkingsområder i Danmark, Nederland og Sverige
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/313 av
28. februar 2018 om endring av vedtak 2009/821/EF med
omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og
veterinæreiningar i TRACES
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/136
av 25. januar 2018 om utpeking av Den europeiske unions
referanselaboratorium for munn- og klovsyke og om
endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/119/EØF med
hensyn til Den europeiske unions referanselaboratorium for
smittsomt blæreutslett hos gris
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/187
av 6. februar 2018 om endring av vedlegg II til vedtak

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*
1.6.2018
*
1.6.2018
15.12.2017

*

7.7.2018
22.3.2018

*

7.7.2018
1.1.2019
*

7.7.2018
28.2.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018D0193

126

6.7.2018
32017R0894

127

6.7.2018
32018R0338

32018R0347

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

2008/185/EF med hensyn til godkjenning av programmet
for bekjempelse og utryddelse av pseudorabies i regionen
Emilia-Romagna i Italia
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/193
av 7. februar 2018 om godkjenning av laboratorier i Brasil
og Den russiske føderasjon med hensyn til utføring av
serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning
på hunder, katter og ildrer
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/894 av 24. mai 2017 om
endring av vedlegg III og VII til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til
genotypebestemmelse av sau
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/338
av 7. mars 2018 om godkjenning av et preparat av 6-fytase,
framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskylling, livkylling,
oppfôringssvin, purke, mindre utbredte arter av svin til
oppfôring eller avl, oppfôringskalkun, avlskalkun, alle
andre fuglearter (unntatt eggleggende fjørfe) og avvent
smågris (innehaver av godkjenningen: BASF SE)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/347
av 5. mars 2018 om godkjenning av preparatet av
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som
tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris og purke og om
endring av forordning (EF) nr. 1847/2003 og (EF) nr.

1.3.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

7.7.2018
1.1.2018

*

7.7.2018
28.3.2018

*

29.3.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

128

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

6.7.2018
32006R1443

32018R0353

129

6.7.2018
32017R2279

32018R0129

32018R0130

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

2036/2005 (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment
AG, representert ved Lallemand SAS)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1443/2006 av 29.
september 2006 om permanent godkjenning av visse
tilsetningsstoffer og godkjenning for ti år av et
koksidiostatikum i fôrvarer
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/353
av 9. mars 2018 om retting av gjennomføringsforordning
(EU) 2017/1145 om tilbaketrekking fra markedet av visse
fôrtilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til
rådsdirektiv 70/524/EØF og 82/471/EØF, og om oppheving
av foreldede bestemmelser om godkjenning av disse
tilsetningsstoffene
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/2279 av 11. desember
2017 om endring av vedlegg II, IV, VI, VII og VIII til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 om
omsetning og bruk av fôrvarer
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/129
av 25. januar 2018 om godkjenning av L-arginin framstilt
av Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 som
tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/130
av 25. januar 2018 om godkjenning av et preparat av endo1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma
reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsetningsstoff i

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

7.7.2018
20.10.2006

*

19.7.2017
*

7.7.2018
1.1.2018

*

15.2.2018

*

15.2.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0183

130

6.7.2018
32018R0327

32018R0328

32018R0346

131

6.7.2018
32018R0221

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

fôrvarer for oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen:
Berg and Schmidt GmbH Co. KG)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/183
av 7. februar 2018 om avslag på godkjenning av
formaldehyd som fôrtilsetningsstoff som tilhører
funksjonsgruppene konserveringsmidler og
hygieneforbedrende midler
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/327
av 5. mars 2018 om godkjenning av et preparat av endo1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma
citrinoviride Bisset (IMI SD135) som tilsetningsstoff i
fôrvarer for karpe (innehaver av godkjenningen:
Huvepharma NV)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/328
av 5. mars 2018 om godkjenning av preparatet av Bacillus
subtilis DSM 29784 som tilsetningsstoff i fôrvarer for
oppfôringskylling og livkylling (innehaver av
godkjenningen: Adisseo France SAS)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/346
av 5. mars 2018 om godkjenning av et preparat av
Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 som tilsetningsstoff
i fôrvarer for alle dyrearter
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/221 av 15. februar 2018
om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 999/2001 og (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Den

28.2.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

7.7.2018
26.3.2018

*

26.3.2018

*

29.3.2018

*

7.7.2018
1.1.2019
*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0222

132

6.7.2018
32018R0070

32018R0073

32018R0078

133

6.7.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

europeiske unions referanselaboratorium for overførbar
spongiform encefalopati
Kommisjonsforordning (EU) 2018/222 av 15. februar 2018
om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Den
europeiske unions referanselaboratorium for overvåking av
virusforurensning og bakteriologisk forurensning av
muslinger
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/70 av 16. januar 2018
om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til
grenseverdier for rester av ametoktradin, klorpyrifosmetyl,
cyprokonazol, difenokonazol, fluazinam, flutriafol,
proheksadion og natriumklorid i eller på visse produkter
Kommisjonsforordning (EU) 2018/73 av 16. januar 2018
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til
grenseverdier for rester av kvikksølvforbindelser i eller på
visse produkter
Kommisjonsforordning (EU) 2018/78 av 16. januar 2018
om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til
grenseverdier for rester av 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl,
dimetaklor og lufenuron i eller på visse produkter
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

1.1.2019
*

7.7.2018
6.2.2018

*

7.2.2018

*

8.8.2018
*

7.7.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0062
134

6.7.2018
32018R0295

135

6.7.2018
32018R0290

136

6.7.2018
32018R0213

137

6.7.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonsforordning (EU) 2018/62 av 17. januar 2018
om erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 396/2005
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/295 av 15.
desember 2017 om endring av delegert forordning (EU) nr.
44/2014 med hensyn til kjøretøyets oppbygning og
allmenne krav, og delegert forordning (EU) nr. 134/2014
med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse
med henblikk på godkjenning av to- eller trehjuls
kjøretøyer og firehjuls motorsykler
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/290 av 26. februar 2018
om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn
til grenseverdier for glysidylfettsyreestere i vegetabilske
oljer og fettstoffer, morsmelkerstatninger,
tilskuddsblandinger og næringsmidler til spesielle
medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/213 av 12. februar 2018
om bruk av bisfenol A i lakk og belegg beregnet på å
komme i kontakt med næringsmidler og om endring av
forordning (EU) nr. 10/2011 med hensyn til bruk av stoffet
i plastmaterialer som kommer i kontakt med næringsmidler
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

1.1.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*
7.7.2018

20.3.2018

*

7.7.2018
19.3.2018

*

7.7.2018
6.9.2018
*

7.7.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0561

138

6.7.2018
32017R2469

32017R2470

139

6.7.2018
32017R2468

140

6.7.2018
32018R0460

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/561 av 29.
januar 2018 om endring av delegert forordning (EU)
2016/127 med hensyn til proteinkrav for
tilskuddsblandinger
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2469
av 20. desember 2017 om fastsettelse av administrative og
vitenskapelige krav til søknader nevnt i artikkel 10 i
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om
nye næringsmidler
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
av 20. desember 2017 om opprettelse av EU-listen over nye
næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468
av 20. desember 2017 om fastsettelse av administrative og
vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra
tredjestater i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/460
av 20. mars 2018 om tillatelse til å bringe florotanniner fra
Ecklonia cava i omsetning som et nytt næringsmiddel i
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)

2.5.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

7.7.2018
19.1.2018

*

19.1.2018

*

7.7.2018
19.1.2018

*

7.7.2018
10.4.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0461

32018R0462

32018R0469

141

6.7.2018
32018R0471

142

6.7.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

2015/2283, og om endring av Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/461
av 20. mars 2018 om tillatelse til en utvidelse av
bruksområdet for taksifolinrik ekstrakt som et nytt
næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/462
av 20. mars 2018 om tillatelse til en utvidelse av
bruksområdet for L-ergotionein som et nytt næringsmiddel
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)
2015/2283, og om endring av Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/469
av 21. mars 2018 om tillatelse til å bringe en ekstrakt fra
røttene til tre urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis
umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai) i omsetning som
et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/471 av 21. mars 2018
om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med hensyn
til justering etter inflasjonstakten av gebyrene til Det
europeiske legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2018
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

10.4.2018

*

10.4.2018

*

11.4.2018

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

7.7.2018
1.4.2018

*

7.7.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0588

32018R0589

143

6.7.2018
32018R0675

144

6.7.2018
32018R0084

32018R0112

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonsforordning (EU) 2018/588 av 18. april 2018
om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering og godkjenning av samt begrensninger for
kjemikalier (REACH) med hensyn til 1-metyl-2-pyrrolidon
Kommisjonsforordning (EU) 2018/589 av 18. april 2018
om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering og godkjenning av samt begrensninger for
kjemikalier (REACH) med hensyn til metanol
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/675 av 2. mai 2018 om
endring av tilleggene til vedlegg XVII til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006
om registrering, vurdering og godkjenning av samt
begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til
CMR-stoffer
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/84 av
19. januar 2018 om endring av gjennomføringsforordning
(EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av
godkjenningsperioden for de aktive stoffene klorpyrifos,
klorpyrifosmetyl, klotianidin, kobberforbindelser,
dimoksystrobin, mankozeb, mekoprop-p, metiram,
oksamyl, petoksamid, propikonazol, propineb, propyzamid,
pyraklostrobin og zoksamid
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/112
av 24. januar 2018 om fornyet godkjenning av det aktive

9.5.2018

*

9.5.2018

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

7.7.2018
24.5.2018

*

7.7.2018
23.1.2018

*

1.3.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0113

32018R0155

32018R0184

32018R0185

145

6.7.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

stoffet med lav risiko laminarin 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
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/113
av 24. januar 2018 om fornyet godkjenning av det aktive
stoffet acetamiprid 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
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/155
av 31. januar 2018 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 om utpeking
av medlemsstater som i forbindelse med framgangsmåten
for fornyelse skal vurdere aktive stoffer
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/184
av 7. februar 2018 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn
til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive
stoffene FEN 560 (også kalt bukkehornkløver eller
bukkehornkløverfrø i pulverform) og sulfurylfluorid
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/185
av 7. februar 2018 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn
til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet penflufen
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

1.3.2018

*

4.2.2018

*

28.2.2018

*

28.2.2018

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

7.7.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R1354

146

6.7.2018
32017L2054

147

6.7.2018
32018R0414

148

6.7.2018
32013R0813

149

6.7.2018
32017D2356

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1354
av 20. juli 2017 om angivelse av hvordan opplysningene
fastsatt i artikkel 10 nr. 10 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2014/53/EU skal framlegges
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/2054 av 8. november 2017
om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte
varer
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/414 av 9.
januar 2018 om utfylling av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2014/90/EU med hensyn til angivelse av
bestemte typer skipsutstyr som med fordel kan merkes
elektronisk
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 av 2. august
2013 om gjennomføring av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til
miljøvennlig utforming av anlegg for romoppvarming og
anlegg for rom- og tappevannoppvarming
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2356
av 15. desember 2017 om anerkjennelse av Australias
rapport om typiske klimagassutslipp fra dyrking av

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

9.8.2018
*
7.7.2018
28.2.2018

*

7.7.2018
8.4.2018

*

7.7.2018
26.9.2013

*

5.1.2018

7.7.2018
*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

150

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

6.7.2018
32017D2077

151

6.7.2018
32017R2311

152

6.7.2018
32014L0061

153

6.7.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

landbruksråvarer i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/28/EF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og
informasjonssamfunnstjenester)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2077
av 10. november 2017 om endring av vedtak 2005/50/EF
om harmonisering av radiospekteret i 24 GHzfrekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for
kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og
informasjonssamfunnstjenester)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311
av 13. desember 2017 om fastsettelse av det veide
gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i
Unionen og om oppheving av gjennomføringsforordning
(EU) 2016/2292
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og
informasjonssamfunnstjenester)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/61/EU av 15. mai
2014 om tiltak for å redusere kostnadene til utbygging av
høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og
informasjonssamfunnstjenester)

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

7.7.2018
4.12.2017

*

7.7.2018
2.1.2018

*

7.7.2018
1.1.2016

Island og Norge har art. 103
forbehold.
*

7.7.2018

Island har art. 103
forbehold.
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017D0899
154

6.7.2018
32016R0679

155

156

157

6.7.2018
32016L1629

6.7.2018
32018D0501

6.7.2018
32018R0055

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2017/899 av 17.
mai 2017 om bruk av frekvensbåndet 470–790 MHz i
Unionen
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og
informasjonssamfunnstjenester)
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27.
april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med
behandling av personopplysninger og om fri utveksling av
slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF
(generell personvernforordning)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 av 14.
september 2016 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer
for fart på innlands vannveier, om endring av direktiv
2009/100/EF og om oppheving av direktiv 2006/87/EF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/501
av 22. mars 2018 om anerkjennelse av Sultanatet Oman i
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF
med hensyn til systemene for opplæring og sertifisering av
sjøfolk
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/55 av
9. januar 2018 om endring av gjennomføringsforordning
(EU) 2015/1998 med hensyn til tredjestater anerkjent for
anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med
de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil
luftfart

14.6.2017

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*
7.7.2018

25.5.2018

Liechtenstein har art. 103
forbehold.
*

7.7.2018
7.10.2018
*

15.4.2018

7.7.2018
*

6.2.2018

7.7.2018
*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

158

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

6.7.2018
32017R1128

159

6.7.2018
32017L0164

160

161

162

6.7.2018
32017D2076

6.7.2018
32018D0666

6.7.2018
32017D1525

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII
(Opphavsrett)
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1128 av
14. juni 2017 om grensekryssende portabilitet av
nettbaserte innholdstjenester i det indre marked
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og
sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik
behandling av menn og kvinner)
Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/164 av 31. januar 2017 om
fastsetjing av ei fjerde liste over rettleiande grenseverdiar
for eksponering i arbeidet i medhald av rådsdirektiv
98/24/EF, og om endring av kommmisjonsdirektiv
91/322/EØF, 2000/39/EF og 2009/161/EU
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2076 av 7. november
2017 om endring av vedtak 2009/607/EF med hensyn til
gyldighetstiden for miljøkriteriene for tildeling av EUmiljømerket til harde dekker
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/666 av 27. april 2018 om
endring av avgjerd 2014/312/EU med omsyn til det
tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EUmiljømerket til måling og lakk til innandørs og utandørs
bruk skal gjelde for
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1525 av 4. september
2017 om endring av beslutning 2014/256/EU for å forlenge
gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EUmiljømerket til produkter av konvertert papir

7.7.2018
20.3.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

Island og Norge har art. 103
forbehold.
*

7.7.2018
31.1.2017

*

4.12.2017

7.7.2018
*

22.5.2018

7.7.2018
*

26.9.2017

7.7.2018
*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

163

164

165

166

167

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

6.7.2018
32018D0680
6.7.2018
32018D0229

6.7.2018
32015D1814

6.7.2018
32018R0336

6.7.2018
32016R1851

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/680 av 2. mai 2018 om
fastsetjing av kriterium for tildeling av EU-miljømerket til
innandørs reingjeringstenester
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/229 av 12. februar 2018
om fastsettelse av verdiene for klassifiseringene i
medlemsstatenes overvåkingssystemer som et resultat av
interkalibreringen, i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2000/60/EF, og om oppheving av
kommisjonsbeslutning 2013/480/EU
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 av 6.
oktober 2015 om opprettelse og bruk av en
markedsstabilitetsreserve for unionsordningen for handel
med utslippskvoter for klimagasser og om endring av
direktiv 2003/87/EF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/336 av 8. mars 2018 om
endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over
luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har
utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv
2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for
hver luftfartøyoperatør
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1851 av 14.
juni 2016 om vedtakelse av programmet med
tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2019 til 2021 for

24.5.2018

7.7.2018
*

12.3.2018

7.7.2018
*

29.10.2015

7.7.2018
*

16.3.2018

7.7.2018
*

9.11.2016

7.7.2018
*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

168

169

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

6.7.2018
32017R1515

6.7.2018
32017R1951

170

6.7.2018
32017D0864

171

172
173

6.7.2018

6.7.2018
21.9.2018
32018R0307

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr.
577/98
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1515 av 31. august 2017
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over
informasjonssamfunnet for referanseåret 2018
Om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige
bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen
statistikk
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1951 av
25. oktober 2017 om endring av forordning (EU) nr.
99/2013 om det europeiske statistikkprogram 2013–2017
ved å forlenge programmet til 2020
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om
samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter
Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2017/864 av 17.
mai 2017 om et europeisk år for kulturarv (2018)
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om
samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter
Budsjettlinje 02 03 01 og 02 03 04 (2018). P31 – Indre
marked
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om
samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter
Budsjettlinje 33 02 03 01 (2018). P31 – Selskapsrett
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/307
av 28. februar 2018 om utvidelse av de særlige garantiene

21.9.2017

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

7.7.2018
*

7.7.2018
1.1.2018

*

7.7.2018
9.6.2017

*
7.7.2018
*
7.7.2018
*
22.9.2018

21.3.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

174

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

21.9.2018
32018R0829

175

21.9.2018
32017R2329

176

21.09.2018
32018R0677

32018R0678

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

med hensyn til Salmonella ssp. fastsatt i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 853/2004, til å gjelde kjøtt fra
broilere (Gallus gallus)beregnet på Danmark
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/829 av 15.
februar 2018 om endring og retting av delegert forordning
(EU) 2015/208 om utfylling av europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til
kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk på
godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2329
av 14. desember 2017 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
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/677 av 3. mai 2018 om
endring av vedlegg II til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av
taumatin (E 957) som smaksforsterker i visse
næringsmiddelkategorier
Kommisjonsforordning (EU) 2018/678 av 3. mai 2018 om
endring av vedlegg I til europaparlaments- og

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

22.9.2018
9.6.2018

*

22.9.2018
4.1.2018

*

22.9.2018
24.5.2018

*

24.5.2018

*
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Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0681

32018R0682

177

21.9.2018
32018R0831

178

21.9.2018
32018R0456

179

21.9.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse
aromastoffer
Kommisjonsforordning (EU) 2018/681 av 4. mai 2018 om
endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om
fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i
næringsmidler oppført i vedlegg II og III til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008
med hensyn til spesifikasjonene for polyvinylalkoholpolyetylenglykolpodet kopolymer (E 1209)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/682 av 4. mai 2018 om
endring av vedlegg II til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av
polyglyserolpolyrisinolat (E 476) i emulgerte sauser
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/831 av 5. juni 2018 om
endring av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer
og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med
næringsmidler
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/456
av 19. mars 2018 om sakbehandlingstrinnene i
samrådsprosessen for fastsettelse av status som nytt
næringsmiddel i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

27.5.2018

*

27.5.2018

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

22.9.2018
26.6.2018

*

22.9.2018
9.4.2018

*

22.9.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0199

180

21.9.2018
32018R0669

181

21.9.2018
32018D0622

182

21.9.2018
32018R0613

32018D0619

32018R0614

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonsforordning (EU) 2018/199 av 9. februar 2018
om avslag på godkjenning av en annen helsepåstand om
næringsmidler enn dem som viser til redusert
sykdomsrisiko og barns utvikling og helse
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/669 av 16.
april 2018 om endring av europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering,
merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å
tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/622
av 20. april 2018 om ikke å godkjenne klorofen som
eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 3
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/613
av 20. april 2018 om godkjenning av PHMB (1415; 4,7)
som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av
type 2 og 4
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/619
av 20. april 2018 om ikke å godkjenne PHMB (1415; 4,7)
som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av
type 1, 5 og 6
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/614
av 20. april 2018 om godkjenning av azoksystrobin som
aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7, 9 og 10

2.3.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

22.9.2018
1.12.2018
*

22.9.2018
13.5.2018

*
22.9.2018

13.5.2018

*

13.5.2018

*

13.5.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

183

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

21.9.2018
32018R0605

184

21.9.2018
32018R0291

32018R0296

32018R0309

185

21.9.2018
32018R0524

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018
om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009
ved å fastsette vitenskapelige kriterier for å fastslå
hormonforstyrrende egenskaper
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/291
av 26. februar 2018 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn
til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/296
av 27. februar 2018 om avslag på godkjenning av det aktive
stoffet ekstrakt av Reynoutria sachalinensis i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009
om omsetning av plantevernmidler
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/309
av 1. mars 2018 om ikke å fornye godkjenningen av det
aktive stoffet propineb 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
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/524
av 28. mars 2018 om endring av gjennomføringsforordning
(EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

22.9.2018
20.10.2018
*
22.9.2018
19.3.2018

*

20.3.2018

*

22.3.2018

*

22.9.2018
7.4.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

186

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

21.9.2018
32018R0676

187

21.9.2018
32018R0885

188

21.9.2018
32018R0978

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

godkjenningsperioden for de aktive stoffene Bacillus
subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identiskmed
stamme AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil,
diklorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metkonazol,
metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stamme
MA 342, pyrimetanil, kinoksyfen, rimsulfuron, spinosad,
tiakloprid, tiametoksam, tiram, tolklofosmetyl, triklopyr,
trineksapak, tritikonazol og ziram
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/676 av 3. mai
24.5.2018
2018 om retting av kommisjonsforordning (EU) nr.
546/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til ensartede
prinsipper for vurdering og godkjenning av
plantevernmidler
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/885 av 20. juni 2018 om 11.7.2018
endring av vedlegg VI til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske
produkter
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/978 av 9. juli 2018 om
1.8.2018
endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske
produkter

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

22.9.2018
*

22.9.2018
*

22.9.2018
*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

189

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

21.9.2018
32018D0779

190

21.9.2018
32018L0725

191

21.9.2018
32017H1936

192

21.9.2018
32018R0633

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU)
2018/779 av 19. februar 2018 om gjeldende systemer for
vurdering og verifisering av ytelsen til metallbelagte
sandwichplater til bruk i bærende konstruksjoner i henhold
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/725 av 16. mai 2018 om
endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling,
av nr. 13 i del III i vedlegg II til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med
hensyn til krom VI
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/1936 av 18.
oktober 2017 om umiddelbare tiltak for å forhindre misbruk
av utgangsstoffer for eksplosiver
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/633
av 24. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning
(EU) 2016/1800 om fastsettelse av tekniske
gjennomføringsstandarder for plasseringen av eksterne
kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en
objektiv skala for risikoklasser i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

22.9.2018
18.6.2018

*

22.9.2018
17.11.2019
*

22.9.2018
24.10.2017

*
22.9.2018

15.5.2018

Ikrafttredelse avhenger av
EØS-komitebeslutning
62/2018
*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

193

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

21.9.2018
32018D0637

194

21.9.2018
32018D0661

195

21.9.2018
32018R0674

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og
informasjonssamfunnstjenester)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/637 av
20. april 2018 om endring av vedtak 2009/766/EF om
harmonisering av frekvensbanda 900 MHz og 1 800 MHz
for jordbaserte system som kan tilby felleseuropeiske
elektroniske kommunikasjonstenester i Fellesskapet, med
omsyn til relevante tekniske vilkår for internett av ting
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk
kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og
informasjonssamfunnstjenester)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/661
av 26. april 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning
(EU) 2015/750 om harmonisering av frekvensbåndet 1 4521 492 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby
elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen, med
hensyn til utvidelse i de harmoniserte frekvensbåndene 1
427-1 452 MHz og 1 492-1 517 MHz
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU)
2018/674 av 17. november 2017 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med hensyn
til ladepunkter for motorvogner i gruppe L,
landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands
vannveier og fyllestasjoner for LNG for transport på
vannveier, og om endring av nevnte direktiv med hensyn til

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

22.9.2018
15.5.2018

*

22.9.2018
*
20.5.2018

22.9.2018
24.5.2020
*

Ikrafttredelse avhenger av
EØS-komitebeslutning
23/2018
*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

196

197

198

199

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

21.9.2018
32017R0373

21.9.2018
32017R2119

21.9.2018
32016R2119

21.9.2018
32017R2384

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

koplinger for motorvogner for fylling av gassformig
hydrogen
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373
av 1. mars 2017 om fastsettelse av felles krav til ytere av
lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre
nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med
disse, om oppheving av forordning (EF) nr. 482/2008,
gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr.
1035/2011 og (EU) 2016/1377, og om endring av
forordning (EU) nr. 677/2011
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/2119 av 22. november
2017 om opprettelse av «Prodcom-listen» over
industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr.
3924/91
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)
Kommisjonsforordning (EU) 2016/2119 av 2. desember
2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 471/2009 og kommisjonsforordning (EU) nr.
113/2010 med hensyn til tilpasningen av listen over
tollprosedyrer og definisjonen av opplysningene
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2384
av 19. desember 2017 om angivelse av de tekniske
egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2019 om
organisering av arbeidet og arbeidstidsordninger med
hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til
rådsforordning (EF) nr. 577/98

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

22.9.2018
2.1.2020
*

1.1.2017

22.9.2018
*

22.9.2018
23.12.2018
*

9.1.2018

22.9.2018
*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

200

201

202

203

204

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

21.9.2018
32018R0174

21.9.2018
32017R0310

21.9.2018
32017R0543

21.9.2018
32017R0712

21.9.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/174 av 2. februar 2018
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over
inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for
2019 over sekundærmålvariabler for overføring av ulemper
mellom generasjoner, husholdningens sammensetning og
inntektsutviklingen
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/310 av 22. februar 2017
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over
inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for
2018 over sekundærmålvariabler for materiell fattigdom,
trivsel og boligproblemer
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/543
av 22. mars 2017 om fastsettelse av regler for
gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger med hensyn
til variablenes tekniske spesifikasjoner og inndelinger
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/712 av 20. april 2017
om fastsettelse av referanseåret og programmet for
statistiske opplysninger og metadata for folke- og
boligtellinger fastsatt i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 763/2008
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

26.2.2018

22.9.2018
*

15.3.2017

22.9.2018
*

12.4.2017

22.9.2018
*

11.5.2017

22.9.2018
*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

22.9.2018
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32017R0269

205

21.9.2018
32018R0182

32018R0289

32018R0400

32018R0519

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonsforordning (EU) 2017/269 av 16. februar 2017
om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1185/2009 om statistikk over pesticider med hensyn til
listen over aktive stoffer
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII
(Selskapsrett)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/182 av 7. februar 2018
om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om
vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal
regnskapsstandard (IAS) nr. 28 og internasjonal standard
for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 og 12
Kommisjonsforordning (EU) 2018/289 av 26. februar 2018
om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om
vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1606/2002 med hensyn til internasjonalstandard for
finansiell rapportering (IFRS) nr. 2: «Aksjebasert betaling»
Kommisjonsforordning (EU) 2018/400 av 14. mars 2018
om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om
vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal
regnskapsstandard (IAS) nr. 40
Kommisjonsforordning (EU) 2018/519 av 28. mars 2018
om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om
vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 22 fra Den

9.3.2017

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

22.9.2018
28.2.2018

*

19.3.2018

*

3.4.2018

*

23.4.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

206

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

21.9.2018
32018R0498

207
208

26.10.2018
32018D0718

32018D0744

209

26.10.2018
32018R0932

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering
(IFRIC)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII
(Selskapsrett)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/498 av 22. mars 2018
om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om
vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for
finansiell rapportering (IFRS) nr. 9
UTGÅR
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/718 av
14. mai 2018 om mellombels oppheving av statusen til
Malta som offisielt fri for tuberkulose hjå storfebuskapar,
og om endring av vedlegg I til vedtak 2003/467/EF
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/744
av 16. mai 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning
(EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy
skin disease i visse medlemsstater
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/932 av 29. juni 2018 om
endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til
bestemmelsene om prøving ved hjelp av bærbare systemer
for utslippsmåling (PEMS) og kravene til
drivstoffuavhengig typegodkjenning

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

22.9.2018
29.3.2018

*

27.10.2018
5.6.2018

*

7.6.2018

*

27.10.2018
22.7.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

210

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

26.10.2018
32018L0736

32018L0737

32018L0738

32018L0739

32018L0740

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/736 av 27. februar
2018 om endring, med sikte på tilpasning til den
vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn
til unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter
som inneholder bly i glass eller keramikk
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/737 av 27. februar
2018 om endring, med sikte på tilpasning til den
vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn
til unntak for bly i loddematerialer for lodding av
skiveformede og flate keramiske flerlagskondensatorer med
maskinerte, gjennomgående hull
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/738 av 27. februar
2018 om endring, med sikte på tilpasning til den
vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn
til unntak for bruk av bly i metallkeramikkbaserte
trimpotensiometere
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/739 av 1. mars
2018 om endring, med sikte på tilpasning til den
vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn
til unntak for bly som legeringselement i stål
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/740 av 1. mars
2018 om endring, med sikte på tilpasning til den
vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

27.10.2018
30.6.2019

*

30.6.2019

*

30.6.2019

*

30.6.2019

*

30.6.2019

*
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Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018L0741

32018L0742

211

26.10.2018
32018R0236

212
213

26.10.2018
32018R0730

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn
til unntak for bly som legeringselement i aluminium
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/741 av 1. mars
2018 om endring, med sikte på tilpasning til den
vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn
til unntak for bly som legeringselement i kobber
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/742 av 1. mars
2018 om endring, med sikte på tilpasning til den
vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn
til unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy
smeltetemperatur
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/236 av 20.
desember 2017 om retting av den estiske språkversjonen 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
UTGÅR
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/730
av 4. mai 2018 om fastsettelse av tekniske opplysninger til
bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og

30.6.2019

*

30.6.2019

*

27.10.2018
16.3.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

Ikrafttredelse avhenger av
EØS-komitebeslutning
61/2018
*

27.10.2018
31.3.2018

*
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Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2018
Nr.

214

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

26.10.2018
32016L0097
32018L0411

215

26.10.2018
32014L0067

216

26.10.2018
32018L0970

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31.
mars 2018 til 29. juni 2018 i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang
til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og
gjenforsikring
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 av 20.
januar 2016 om forsikringsdistribusjon
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/411 av 14.
mars 2018 om endring av direktiv (EU) 2016/97 med
hensyn til anvendelsesdatoen for medlemsstatenes
innarbeidingstiltak
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og
sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik
behandling av menn og kvinner)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/67/EU av 15. mai
2014 om håndheving av direktiv 96/71/EF om utsending av
arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting, og om
endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 om
forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for
det indre marked («IMI-forordningen»)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/970 av 18. april
2018 om endring av vedlegg II, III og V til
europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 om
fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands
vannveier

27.10.2018
23.2.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

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

27.10.2018
18.6.2016

7.10.2018

Liechtenstein og Norge har
art. 103 forbehold.
*

27.10.2018
*
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Nr.

217

218

219

220

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

26.10.2018
32018R1065

26.10.2018
32018R0750

26.10.2018
32018R0871

26.10.2018
32018D0840

221

26.10.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/1065 av 27. juli 2018
om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn
til automatisk validering av flygebesetningssertifikater som
er utstedt i Unionen, samt opplæring i start og landing
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/750 av 22. mai 2018 om
retting av den polske språkversjonen av forordning (EU) nr.
1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og
luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av
organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/871
av 14. juni 2018 om endring av forordning (EF) nr.
474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som
er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i
Unionen
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og
sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik
behandling av menn og kvinner)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/840
av 5. juni 2018 om opprettelse av en liste over stoffer for
overvåking på unionsplan på området vannpolitikk i
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF
og om oppheving av Kommisjonens
gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/495
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om
samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

19.8.2018

27.10.2018
*

12.6.2018

27.10.2018
*

16.6.2018

27.10.2018
*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

27.10.2018
27.6.2018

*

27.10.2018
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Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

32018H0502(01) Rådsrekommandasjon av 15. mars 2018 om ei europeisk
ramme for effektiv lærlingutdanning av god kvalitet
222

5.12.2018
32018D0719

223

5.12.2018
32018D0662

224

5.12.2018
32018L0597

225

5.12.2018
32017D2174

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/719 av
14. mai 2018 om endring av vedtak 2009/821/EF med
omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og
veterinæreiningar i TRACES
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/662
av 27. april 2018 om utpeking av Den europeiske unions
referanselaboratorium for aviær influensa og Newcastle
disease og om endring av vedlegg VII til rådsdirektiv
2005/94/EF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/597 av 18.
april 2018 om endring av rådsdirektiv 92/66/EØF om
innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle
disease
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2174
av 20. november 2017 om endring av vedlegg E til
rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til helsesertifikatet for
handel med bier og humler

2.5.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*
6.12.2018

5.6.2018

*

6.12.2018
1.1.2019
*

6.12.2018
30.6.2018

*

6.12.2018
12.12.2017

*
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Nr.

226

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

5.12.2018
32018R0969

227

5.12.2018
32018R0982

32018R0983

32018R1039

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/969 av 9. juli 2018 om
endring av vedlegg V til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til kravene til
fjerning av spesifisert risikomateriale fra småfe
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/982
av 11. juli 2018 om godkjenning av et preparat av
benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og
livkyllinger (innehaver av godkjenningen:
Novus Europe N.A./S.V.)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/983
av 11. juli 2018 om godkjenning av benzosyre som
tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte arter av svin
ment for oppfôring eller avl (innehaver av godkjenningen:
DSM Nutritional Product Sp. z o.o.)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1039
av 23. juli 2018 om godkjenning av
kobber(II)diacetatmonohydrat,
kobber(II)karbonatdihydroksymonohydrat,
kobber(II)kloriddihydrat, kobber(II)oksid,
kobber(II)sulfatpentahydrat, kobber(II)kelat av
aminosyrehydrat, kobber(II)kelat av proteinhydrolysater,
kobber(II)kelat av glysinhydrat (fast) og kobber(II)kelat av
glysinhydrat (flytende) som tilsetningsstoffer i fôrvarer for
alle dyrearter, og om endring av forordning (EF) nr.
1334/2003, (EF) nr. 479/2006 og (EU) nr. 349/2010 samt

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

6.12.2018
30.7.2018

*

6.12.2018
1.8.2018

*

1.8.2018

*

13.8.2018

*
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Nr.

228

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

5.12.2018
32018R0192

229

5.12.2018
32017R1973

32017R1980

230

5.12.2018
32018R0415

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012, (EU) nr.
1230/2014 og (EU) nr. 2016/2261
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/192 av 8. februar 2018
om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til EUreferanselaboratorier for forurensende stoffer i fôrvarer og
næringsmidler
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1973 av 30. oktober
2017 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med
hensyn til offentlig kontroll av fiskerivarer som er fanget av
fartøyer som fører en medlemsstats flagg, og som innføres
til Unionen etter å ha blitt omlastet i tredjestater, og om
fastsettelse av en hygienesertifikatmodell for disse varene
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1980 av 31. oktober
2017 om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr.
2074/2005 med hensyn til metoden for å påvise
paralyserende skjellgift (PSP)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/415 av 16. mars 2018
om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver
for Den europeiske unions referanselaboratorium for
afrikansk hestepest og om endring av vedlegg II til
rådsdirektiv 92/35/EØF, vedlegg II til rådsdirektiv

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

6.12.2018
1.3.2018

*

6.12.2018
1.7.2018

*

1.1.2019
*
6.12.2018
1.1.2019
*
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Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0455

231

5.12.2018
32018R0828

232

5.12.2018
32018R0627

233

5.12.2018
32018R0991

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

2000/75/EF og vedlegg VII til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 882/2004
Kommisjonsforordning (EU) 2018/455 av 16. mars 2018
om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver
for Den europeiske unions referanselaboratorium for fiskeog krepsdyrsykdommer og om endring av vedlegg VII til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/828 av 15.
februar 2018 om endring av delegert forordning (EU)
2015/68 med hensyn til krav til blokkeringsfrie
bremseanlegg, energilagringsinnretninger med høyt trykk
og hydrauliske koplinger med enkel ledning
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/627 av 20. april 2018
om retting av visse språkversjoner av europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i
næringsmidler
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/991
av 12. juli 2018 om tillatelse til å bringe lysozymhydrolysat
fra eggehvite fra hønseegg i omsetning som et nytt
næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

1.7.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

6.12.2018
9.6.2018

*

6.12.2018
14.5.2018

*

6.12.2018
2.8.2018

*
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Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R1011

32018R1018

234

5.12.2018
32018R1032

32018R1293

235

5.12.2018
32018R1122

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1011
av 17. juli 2018 om tillatelse til en økning av
grenseverdiene for bruk av UV-behandlet sopp som et nytt
næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1018
av 18. juli 2018 om tillatelse til en utvidelse av
bruksområdet for UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces
cerevisiae) som et nytt næringsmiddel i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og
om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning
(EU) 2017/2470
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1032
av 20. juli 2018 om tillatelse til en utvidelse av
bruksområdet for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp.
som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlamentsog rådsforordning (EU) 2015/2283, ogom endring av
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1293
av 26. september 2018 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til
vilkårene for bruk av det nye næringsmiddelet laktitol
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1122
av 10. august 2018 om tillatelse til å bringe dinatriumsalt av
pyrrolokinolinkinon i omsetning som et nytt næringsmiddel

7.8.2018

*

8.8.2018

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

6.12.2018
12.8.2018

*

17.10.2018

*

6.12.2018
2.9.2018

*
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Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R1123

32018R1132

32018R1133

236

5.12.2018
32018R0782

237

5.12.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)
2015/2283, og om endring av Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1123
av 10. august 2018 om tillatelse til å bringe 1metylnikotinamidklorid i omsetning som et nytt
næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1132
av 13. august 2018 om tillatelse til å endre betegnelsen på
og de særlige kravene til merking av det nye
næringsmiddelet syntetisk zeaxantin i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og
om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning
(EU) 2017/2470
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1133
av 13. august 2018 om tillatelse til å bringe tørkede
overjordiske deler av Hoodia parviflora i omsetning som et
nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/782 av 29. mai 2018 om
fastsettelse av de metodologiske prinsippene for
risikovurderingen og anbefalingene om risikohåndtering
nevnt i forordning (EF) nr. 470/2009
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

2.9.2018

*

3.9.2018

*

3.9.2018

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

6.12.2018
19.6.2018

*

6.12.2018
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Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0520

32018R0523

238

5.12.2018
32018R0781

239

5.12.2018
32018R1298

240

5.12.2018
32018R0895

241

5.12.2018

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/520
av 28. mars 2018 om endring av forordning (EU) nr.
37/2010 for å klassifisere stoffet solventnafta, lett
aromatisk, med hensyn til øvre grenseverdi for restmengder
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/523
av 28. mars 2018 om endring av forordning (EU) nr.
37/2010 for å klassifisere stoffet fluazuron med hensyn til
øvre grenseverdi for restmengder
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/781 av 29. mai 2018 om
endring av forordning (EF) nr. 847/2000 med hensyn til
definisjonen av begrepet «lignende legemiddel»
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1298 av 11. juli
2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 658/2014 med hensyn til justering etter
inflasjonstakten av størrelsen på gebyrene til Det
europeiske legemiddelbyrå for overvåking av legemidler
for mennesker
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/895
av 22. juni 2018 om endring av forordning (EF) nr.
340/2008 om gebyrer og avgifter til Det europeiske
kjemikaliebyrå
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

23.4.2018

*

3.6.2018

*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

6.12.2018
19.6.2018

*

18.10.2018

*

6.12.2018
15.7.2018

*

3.9.2018

6.12.2018
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Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R1129

32018R1130

32018R1131
242

5.12.2018
32015L0720

243

5.12.2018
32018D0771

244

5.12.2018
32018R0608

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1129
av 13. august 2018 om godkjenning av acetamiprid som
eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type
18
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1130
av 13. august 2018 om godkjenning av cypermetrin som
eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type
18
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1131
av 13. august 2018 om godkjenning av penflufen som
eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/720 av 29.
april 2015 om endring av direktiv 94/62/EF med hensyn til
å redusere forbruket av bæreposer i tynn plast
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2018/771 av 25.
januar 2018 om gjeldende systemer for vurdering og
verifisering i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av ytelsen til
forankringsanordninger som brukes på byggverk og er
beregnet på å hindre eller stoppe fall fra høyder
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/608
av 19. april 2018 om fastsettelse av tekniske kriterier for
elektronisk merking av skipsutstyr

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

3.9.2018

*

3.9.2018

*
6.12.2018

27.11.2016

Island har art. 103
forbehold.
*

6.12.2018
14.6.2018

*

6.12.2018
10.5.2018

*
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Nr.

245
246

247

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

UTGÅR
5.12.2018
32017R0492

5.12.2018
32014L0051

248

5.12.2018
32018R1078

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/492 av 21. mars 2017
om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om
fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av
forordning (EF) nr. 883/2004
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/51/EU av 16. april
2014 om endring av direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF
samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og
(EU) nr. 1095/2010 med hensyn til myndigheten til Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) og
Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1078
av 30. juli 2018 om fastsettelse av tekniske opplysninger til
bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30.
juni 2018 til 29. september 2018 i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang
til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og
gjenforsikring

1.1.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

6.12.2018
*

6.12.2018
31.5.2015

Liechtenstein har art. 103
forbehold
*

6.12.2018
30.6.2018

*
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Nr.

249

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

5.12.2018
32015L0849

32016R1675

250

5.12.2018

32015R0847

251

5.12.2018

32018R0105

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

26.6.2017

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

23.9.2016

*

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20.
mai 2015 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til
hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om
endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
648/2012 og om oppheving av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv
2006/70/EF
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 av 14. juli
2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv
(EU) 2015/849 gjennom identifisering av tredjestater med
høy risiko og strategiske mangler
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)

6.12.2018

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/847 av 20. 26.6.2017
mai 2015 om opplysninger som skal følge
pengeoverføringer, og om oppheving av forordning (EF) nr.
1781/2006
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/105 av 27.
oktober 2017 om endring av delegert forordning (EU)

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

13.2.2018

6.12.2018

Island har art. 103
forbehold.
Ikrafttredelse avhenger av
EØS-komitebeslutning
249/2018
*

6.12.2018

Island har art. 103
forbehold.
Ikrafttredelse avhenger av
EØS-komitebeslutning
249/2018
*
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Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32018R0212

252

5.12.2018

32018R1467

253

5.12.2018
32014R0382

254

5.12.2018
32015R1604

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

2016/1675 med hensyn til å tilføye Etiopia på listen over
tredjestater med høy risiko i tabellen i punkt I i vedlegget
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/212 av 13.
desember 2017 om endring av delegert forordning (EU)
2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og
rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Sri
Lanka, Trinidad og Tobago og Tunisia til tabellen i punkt I
i vedlegget
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1467 av 27. juli
2018 om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675
om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU)
2015/849 med hensyn til å tilføye Pakistan til tabellen i
punkt I i vedlegget
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 av 7.
mars 2014 om utfylling av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til tekniske
reguleringsstandarder for offentliggjøring av tillegg til
prospektet
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1604 av 12.
juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 om

6.3.2018

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

*

6.12.2018

22.10.2018

Island har art. 103
forbehold.
Ikrafttredelse avhenger av
EØS-komitebeslutning
249/2018
*

6.12.2018
5.5.2014

*

6.12.2018
1.1.2015

*
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Nr.

255

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

5.12.2018
32016R0301

256

5.12.2018
32016D1073

32016D2270

32016D2271

32016D2272

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv
2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og
annonsering
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/301 av 30.
november 2015 om utfylling av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til tekniske
reguleringsstandarder for godkjenning og offentliggjøring
av prospektet og annonsering og om endring av
kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle
tjenester)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1073
av 1. juli 2016 om likeverdigheten av utpekte
kontraktmarkeder i De forente stater i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2270
av 15. desember 2016 om likeverdigheten av godkjente
børser i Singapore i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 648/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2271
av 15. desember 2016 om likeverdigheten av børser for
finansielle instrumenter og varebørser i Japan i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2272
av 15. desember 2016 om likeverdigheten av
finansmarkeder i Australia i henhold til europaparlamentsog rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

6.12.2018
24.3.2016

*

6.12.2018
22.7.2016

*

5.1.2017

*

5.1.2017

*

5.1.2017

*
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Nr.

257

258

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32016D2273

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2273
av 15. desember 2016 om likeverdigheten av anerkjente
børser i Canada i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 648/2012

5.1.2017

*

32017R1800

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1800 av 29.
juni 2017 om endring av delegert forordning (EU)
nr. 151/2013 om utfylling av europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 648/2012
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013
av 20. november 2013 om gjenvinning av skip og om
endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv
2009/16/EF
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og
sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik
behandling av menn og kvinner)
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1794 av 6.
oktober 2015 om endring av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2008/94/EF, 2009/38/EF og 2002/14/EF og
rådsdirektiv 98/59/EF og 2001/23/EF med hensyn til
sjøfolk
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1902 om endring av
kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 for å tilpasse
auksjoneringen av kvoter til europaparlaments- og
rådsbeslutning (EU) 2015/1814 og for å tilføye en
auksjonsplattform som skal utpekes av Det forente
kongerike
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

1.11.2018

*

31.12.2014

6.12.2018
*

5.12.2018
32013R1257

5.12.2018
32015L1794

259

260

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

5.12.2018
32017R1902

5.12.2018

6.12.2018
10.10.2017

8.11.2017

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse

Island og Norge har art. 103
forbehold.
*

6.12.2018
*

6.12.2018
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Nr.

Vedtatt
Tittel
dato og
celexnummer

32015D2398

261

5.12.2018
32018R0255

Gjennomføringsda Fastsatt dato for
to for rettsakten
beslutningens
ikrafttredelse

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2398
av 17. desember 2015 om opplysninger og dokumentasjon i
forbindelse med en søknad om oppføring av et anlegg i en
tredjestat på den europeiske listen over
skipsgjenvinningsanlegg
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/255 av 19. februar 2018
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikk basert på den
europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS)

7.1.2016

*

13.3.2018

6.12.2018
*

Evt. kommentarer vedr.
ikrafttredelse
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