
Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2016 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

1 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 6.2.2016  

 32015D1358 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/1358 av 4. august 2015 om endring av vedlegg 

XI, XII og XV til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til 

listen over laboratorier som har tillatelse til å håndtere 

levende munn- og klovsykevirus, og minstestandarder for 

biosikkerhet som gjelder for dem 

26.8.15 *  

2 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 6.2.2016  

 32015D1765 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/1765 av 30. september 2015 

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med 

hensyn til den tyske delstaten Baden Württembergs og den 

italienske regionen Valle d'Aostas status som fri for 

infeksiøs bovin rhinotrakeitt 

22.10.15 *  

 32015D1784 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 

2015/1784 av 2. oktober 2015 om endring av vedtak 

2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at regionen Nord-

Irland i Det sameinte kongeriket er offisielt fri for 

brucellose hjå storfebuskapar 

26.10.15 *  

3 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 6.2.2016  

 32015D0261 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/261 av 6. februar 2015 om endring av beslutning 

2010/470/EU og 2010/471/EU med hensyn til krav til 

utstedelse av helsesertifikat til bruk ved handel innenfor 

Unionen med sæd, egg og embryoer fra dyr av 

hestefamilien og import til Unionen av disse produktene 

16.3.15 *  
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4 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 6.2.2016  

 32015D0225 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/225 av 11. februar 2015 

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2009/861/EF om 

overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til foredling i 

visse melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk 

som ikke oppfyller kravene 

5.3.15 *  

 32015R1375 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1375 av 10. august 2015 om fastsettelse av 

særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt 

31.8.15 *  

 32015R1474 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1474 av 27. 

august 2015 om bruk av resirkulert varmtvann til å fjerne 

mikrobiologisk overflateforurensning fra skrotter 

17.9.15 *  

5 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 6.2.2016  

 32015R1761 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1761 av 1. oktober 2015 om endring av 

forordning (EF) nr. 378/2005 med hensyn til Fellesskapets 

referanselaboratoriums rapporter og gebyrer samt 

laboratoriene oppført i vedlegg II 

22.10.15 *  

6 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 6.2.2016  

 32015R1747 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1747 av 30. september 2015 om retting av 

vedlegget til forordning (EU) nr. 26/2011 om godkjenning 

av vitamin E som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

2.10.15 *  
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7 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 6.2.2016  

 32015R1905 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1905 av 22. 

oktober 2015 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 

med hensyn til dioksintesting av oljer, fett og produkter 

framstilt av disse 

12.11.15 *  

8 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 6.2.2016  

 32015R1486 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1486 av 2. september 2015 om godkjenning av 

kantaxantin som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse 

kategorier av fjørfe, akvariefisk og prydfugler 

23.9.15 *  

 32015R1489 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1489 av 3. september 2015 om godkjenning av 

et preparat av Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 og av 

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

24.9.15 *  

 32015R1490 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1490 av 3. september 2015 

om godkjenning av et preparat av karvakrol, kanelaldehyd 

og oleoharpiks av Capsicum som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: 

Pancosma France S.A.S.) 

24.9.15 *  

9 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 6.2.2016 

 
 

 32015L1955 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 

2015/1955 av 29. oktober 2015 

1.7.16 

* 
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om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 66/402/EØF 

om markedsføring av såkorn 

10 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32015R0758 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) 2015/758 av 29. april 2015 om krav til 

typegodkjenning for innføring av et eCall-system i kjøretøy 

som er basert på 112-tjenesten, og om endring av direktiv 

2007/46/EF 

8.6.15 *  

11 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32014R0627 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 627/2014 av 12. 

juni 2014 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 for å 

tilpasse den til den tekniske utvikling med hensyn til 

egendiagnosesystemets partikkelovervåking 

3.7.14 *  

12 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32014R1040 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

1040/2014 av 25. juli 2014 om endring av rådsdirektiv 

2001/112/EF om fruktjuice og enkelte lignende produkter 

beregnet på konsum for å tilpasse vedlegg I til den tekniske 

utvikling 

5.10.14 *  

13 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32015R1832 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1832 av 12. 

oktober 2015 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

med hensyn til bruk av erytritol (E 968) som 

2.11.15 *  
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smaksforsterker i aromatiserte drikker med redusert 

energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

14 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32015R1906 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 2015/1906 av 22. 

oktober 2015 om endring av forordning (EF) nr. 282/2008 

om materiale og gjenstandar av attvunnen plast som er 

meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel 

26.10.15 *  

15 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32015R1886 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1886 av 20. 

oktober 2015 om avslag på godkjenning av visse 

helsepåstander om næringsmidler som viser til barns 

utvikling og helse 

9.11.15 *  

 32015R1898 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1898 av 21. 

oktober 2015 om avslag på godkjenning av en annen 

helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse 

10.11.15 *  

16 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32015R1491 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1491 av 3. september 2015 om endring av 

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

virginiamycin 

3.11.15 *  

 32015R1492 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1492 av 3. september 2015 om endring av 

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

tylvalosin 

3.11.15 *  
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17 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32015R1757 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1757 av 28. september 2015 om godkjenning av 

folpet som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6 

22.10.15 *  

 32015R1758 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1758 av 28. september 2015 om godkjenning av 

folpet som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 7 og 9 

22.10.15 *  

 32015R1759 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1759 av 28. september 2015 om godkjenning av 

glutaraldehyd som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 2, 3, 4, 6, 11 og 12 

22.10.15 *  

18 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32015D1985 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/1985 av 4. november 2015 i henhold til artikkel 

3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012 med hensyn til et antiviralt papirlommetørkle 

impregnert med sitronsyre 

25.11.15 *  

 32015R1981 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1981 av 4. november 2015 om godkjenning av 

formaldehyd som avgis fra N,N-metylenbismorfolin som 

eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6 

og 13 

25.11.15 *  

 32015R1982 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1982 av 4. november 2015 om godkjenning av 

heksaflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 18 

25.11.15 *  
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19 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32015R2030 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2030 av 13. 

november 2015 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om 

persistente organiske forurensende stoffer 

4.12.15 *  

20 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32015D1936 DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 

2015/1936 av 8. juli 2015 om gjeldende systemer for 

vurdering og verifisering av ytelsen til 

luftventilasjonskanaler og -rør i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 

17.11.15 *  

 32015D1958 DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 

2015/1958 av 1. juli 2015 om gjeldende systemer for 

vurdering og verifisering av ytelsen til geosynteter og 

beslektede produkter i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 305/2011 

19.11.15 *  

 32015D1959 DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 

2015/1959 av 1. juli 2015 om gjeldende systemer for 

vurdering og verifisering av ytelsen til sanitærtekniske varer 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

305/2011 

19.11.15 *  

21 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32015L2115 KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/2115 av 23. 

november 2015 om endring av tillegg C til vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om 

24.5.17 

* 
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sikkerhetskrav til leketøy for å vedta særlige grenseverdier 

for kjemikalier brukt i leketøy med hensyn til formamid 

 32015L2116 KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/2116 av 23. 

november 2015 om endring av tillegg C til vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om 

sikkerhetskrav til leketøy for å vedta særlige grenseverdier 

for kjemikalier brukt i leketøy med hensyn til 

benzisotiazolinon 

24.5.17 

* 

  

 32015L2117 KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/2117 av 23. 

november 2015 om endring av tillegg C til vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om 

sikkerhetskrav til leketøy for å vedta særlige grenseverdier 

for kjemikalier brukt i leketøy med hensyn til 

klormetylisotiazolinon og metylisotiazolinon, både hver for 

seg og i forholdet 3:1 

24.11.17 

* 

  

22 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32015R0210 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/210 av 10. 

februar 2015 om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om 

definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og 

beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke 

drikker 

14.2.15 *  

23 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32013L0029 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2013/29/EU av 12. juni 2013 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på 

markedet av pyrotekniske artikler 

4.7.13 *  
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24 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32014R0518 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

518/2014 av 5. mars 2014 om endring av delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 

1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) 

nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012, (EU) nr. 874/2012, (EU) 

nr. 665/2013, (EU) nr. 811/2013 og (EU) nr. 812/2013 med 

omsyn til merking av energirelaterte produkt på internett 

6.6.14 *  

25 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32015R1185 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1185 av 24. 

april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til 

miljøvennlig utforming av varmeovner fyrt med fast brensel 

10.8.15 *  

 32015R1189 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1189 av 28. 

april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til 

miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel 

10.8.15 *  

26 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 6.2.2016 

 

 

 32011D0435 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2011/435/EU av 19. juli 2011 om anerkjennelse av 

ordningen «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» 

for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 

2009/30/EF 

10.8.11 *  

 32011D0436 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2011/436/EU av 19. juli 2011 om anerkjennelse av 

10.8.11 *  
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ordningen «Abengoa RED Bioenergy Sustainability 

Assurance» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF og 2009/30/EF 

 32011D0437 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2011/437/EU av 19. juli 2011 om anerkjennelse av 

ordningen «Biomass Biofuels Sustainability voluntary 

scheme» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF og 2009/30/EF 

10.8.11 *  

 32011D0438 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2011/438/EU av 19. juli 2011 om anerkjennelse av 

ordningen «International Sustainability and Carbon 

Certification» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF og 2009/30/EF 

10.8.11 *  

 32011D0439 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2011/439/EU av 19. juli 2011 om anerkjennelse av 

ordningen «Bonsucro EU» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF og 2009/30/EF 

10.8.11 *  

 32011D0440 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2011/440/EU av 19. juli 2011 om anerkjennelse av 

ordningen «Round Table on Responsible Soy EU RED» for 

å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 

2009/30/EF 

10.8.11 *  

 32011D0441 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2011/441/EU av 19. juli 2011 om anerkjennelse av 

10.8.11 *  
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ordningen «Greenergy Brazilian Bioethanol verification 

programme» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF og 2009/30/EF 

 32012D0210 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2012/210/EU av 23. april 2012 om anerkjennelse av 

ordningen «Ensus voluntary scheme under RED for Ensus 

bioethanol production» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og 

rådsdirektiv2009/28/EF og 98/70/EF 

14.5.12 *  

 32012D0395 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2012/395/EU av 16. juli 2012 om anerkjennelse av 

ordningen «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops 

& Sugar Beet Scheme» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF og 2009/28/EF 

8.8.12 *  

 32012D0432 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2012/432/EU av 24. juli 2012 om anerkjennelse av 

ordningen «REDcert» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF og 2009/28/EF 

15.8.12 *  

 32012D0452 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2012/452/EU av 31. juli 2012 om anerkjennelse av 

ordningen «NTA 8080» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF og 2009/28/EF 

21.8.12 *  

 32012D0722 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2012/722/EU av 23. november 2012 om anerkjennelse av 

ordningen «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» for å 

14.12.12 *  
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dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 

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

 32013D0256 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2013/256/EU av 30. mai 2013 om anerkjennelse av 

ordningen «Biograce GHG calculation tool» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 

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

21.6.13 *  

 32014D0006 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2014/6/EU av 9. januar 2014 om anerkjennelse av 

ordningen «HVO Renewable Diesel Scheme for 

Verification of Compliance with the RED sustainability 

criteria for biofuels» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF og 2009/28/EF 

30.1.14 *  

 32014D0324 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2014/324/EU av 3. juni 2014 om anerkjennelse av 

ordningen «Gafta Trade Assurance Scheme» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 

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

24.6.14 *  

 32014D0325 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2014/325/EU av 3. juni 2014 om anerkjennelse av 

ordningen «KZR INiG System» for å dokumentere samsvar 

med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF 

24.6.14 *  

 32014D0666 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2014/666/EU av 17. september 2014 om anerkjennelse av 

ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable 

Crops» for å dokumentere samsvar med 

8.10.14 *  
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bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF og 2009/28/EF 

 32014D0667 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2014/667/EU av 17. september 2014 om anerkjennelse av 

ordningen «Universal Feed Assurance Scheme» for å 

dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i 

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

8.10.14 *  

 32015D0887 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/887 av 9. juni 2015 om anerkjennelse av 

ordningen «Scottish Quality Farm Assured Combinable 

Crops Limited» for å dokumentere samsvar med 

bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF og 2009/28/EF og om oppheving av 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/427/EU 

30.6.15 *  

27 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)  6.2.2016 

 

 

 utgår  -   

28 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  6.2.2016 

 

 

 32015R1136 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1136 av 13. juli 2015 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 402/2013 om den felles 

sikkerhetsmetoden for risikoevaluering og -vurdering 

3.8.15 *  

29 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens Vedlegg XVI (Offentlige 

innkjøp) 

 6.2.2016 

 

 

 32015R2340 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2340 av 15. 

desember 2015 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/81/EF med hensyn til terskelverdiene som 

1.1.16 *  
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skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av 

kontrakter 

 32015R2341 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2341 av 15. 

desember 2015 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/17/EF med hensyn til terskelverdiene som 

skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av 

kontrakter 

1.1.16 *  

 32015R2342 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2342 av 15. 

desember 2015 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/18/EF med hensyn til terskelverdiene som 

skal anvendes ved framgangsmåtene ved tildeling av 

kontrakter 

1.1.16 *  

30 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  6.2.2016 

 

 

 32014R1311 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1311/2014 av 10. 

desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 976/2009 

med hensyn til definisjonen av et INSPIRE-

metadataelement 

31.12.14 *  

 32014R1312 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1312/2014 av 10. 

desember 2014 om endring av forordning (EU) nr. 

1089/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til samvirkingsevnen til 

geodatatjenester 

31.12.14 *  

31 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  6.2.2016 

 

 

 32015L1480 KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/1480 av 28. august 

2015 om endring av flere vedlegg til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/107/EF og 2008/50/EF om fastsettelse av 

regler for referansemetoder, datavalidering og plassering av 

31.12.16 

* 
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prøvetakingspunkter for vurdering av kvaliteten på 

omgivelsesluft 

32 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  6.2.2016 

 

Ikrafttredelse avhenger av 

193/2015. Beslutningen trer i 

kraft 1. august 2016 

 32014D0895 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2014/895/EU av 10. desember 2014 om fastsettelse av 

formatet for overføring av opplysningene nevnt i artikkel 21 

nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU om 

kontroll med faren for storulykker med farlige stoffer 

1.1.15  * 

 32014D0896 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2014/896/EU av 10. desember 2014 om fastsettelse av 

formatet for overføring av opplysninger fra medlemsstatene 

om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2012/18/EU om kontroll med faren for storulykker med 

farlige stoffer 

1.1.15  * 

33 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  6.2.2016 

 

 

 32015R2112 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2112 av 23. 

november 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 251/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over 

foretaksstrukturer med hensyn til tilpasning avdataseriene 

som følge av revisjonen av den statistiske 

produktgruppering etter næring (CPA) 

14.12.15 *  

34 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  6.2.2016 

 

 

 32015R1711 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1711 av 17. 

september 2015 om opprettelse av 2015-utgaven av 

20.10.15 *  
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«Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved 

rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 

35 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  6.2.2016 

 

 

 32014R1175 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1175/2014 av 30. 

oktober 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og 

utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring 

med hensyn til statistikk over voksnes deltaking i livslang 

læring og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 

823/2010 

24.11.14 *  

36 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  6.2.2016 

 

 

 32015R1557 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2015/1557 av 13. juli 2015 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 543/2009 om 

avlingsstatistikk 

9.10.15 *  

37 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 6.2.2016 

 

 

 32015R2173 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2173 av 24. 

november 2015 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. 

11 

28.11.15 *  

38 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 6.2.2016 
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 32015R2231 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2231 av 2. 

desember 2015 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. 16 og 38 

6.12.15 *  

39 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 6.2.2016 

 

Norge, Island har art. 103-

forbehold. Liechtenstein har 

opphevet forbehold. 

Ikrafttredelse avhenger også 

av 293/2015. 

 32014L0095 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2014/95/EU av 22. oktober 2014 om endring av direktiv 

2013/34/EU med hensyn til visse store foretaks og 

konserners offentliggjøring av ikke-finansielle opplysninger 

og opplysninger om mangfold 

6.12.16  * 

40 5.2.2016 Om endring av EØS-avtalens protokoll 47 (Opphevelse 

av tekniske hindringer for handel med vin) 

 6.2.2016 

 

 

 32013R1308 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av 

en felles markedsordning for landbruksvarer og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 

234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 

1.1.14 *  

41 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 19.3.2016  

 32015D1997 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 

2015/1997 av 5. november 2015 

27.11.2015 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2016 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene 

over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i 

TRACES 

42 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 19.3.2016  

 32015R1399 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1399 av 17. august 2015 om avslag på 

godkjenning av preparatet av Bacillus toyonensis (NCIMB 

14858T) (tidligere Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 

40112/CNCM I-1012) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringsstorfe, oppfôringskaniner, oppfôringskyllinger, 

smågriser (avvente), oppfôringssvin, avlspurker og kalver 

beregnet på avl, om tilbakekalling av godkjenninger av 

preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 

40112/CNCM I-1012) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskalkuner og avlshunnkaniner, om endring av 

forordning (EF) nr. 256/2002, (EF) nr. 1453/2004, (EF) 

nr. 255/2005 og (EF) nr. 1200/2005 og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 166/2008, (EF) nr. 378/2009 og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 288/2013 

7.9.2015 *  

43 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 19.3.2016  

 32015R1408 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1408 av 19. august 2015 om godkjenning av DL-

metionyl-DL-metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

fisk og krepsdyr 

9.9.2015 *  

 32015R1414 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1414 av 20. august 2015 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 om 

10.9.2015 *  
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godkjenning av natriumbisulfat som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer for kjæledyr og andre dyr som ikkje er meinte for 

næringsmiddelproduksjon 

 32015R1415 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1415 av 20. august 2015 om godkjenning av 

astaxantin som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk, krepsdyr 

og akvariefisk 

10.9.2015 *  

 32015R1416 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1416 av 20. august 2015 om godkjenning av 

natriumbisulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter 

10.9.2015 *  

44 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 19.3.2016  

 32015R2285 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2285 av 8. 

desember 2015 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 visse krav til levende 

muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler, og av 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 om 

mikrobiologiske kriterier for næringsmidler 

1.1.2017 

* 

  

45 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 19.3.2016  

 32015R2295 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2295 av 9. desember 2015 om endring av 

forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til lister over 

godkjente næringsmiddelforetak 

1.1.2016 *  
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46 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 19.3.2016 Island har artikkel 103-

forbehold 

 32014L0030 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2014/30/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk 

kompatibilitet 

20.4.2016  * 

 32014L0034 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2014/34/EU av 26.februar 2014 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om utstyr og sikringssystemer 

til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser 

20.4.2016  * 

 32014L0035 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2014/35/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på 

markedet av elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse 

spenningsgrenser 

20.4.2016  * 

47 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 19.3.2016  

 32015R1725 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1725 av 28. 

september 2015 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 etyllauroylarginat (E 

243) 

19.10.2015 *  

 32015R1739 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1739 av 28. 

september 2015 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og 

vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med 

20.10.2015 *  
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hensyn til bruk av jerntartrat som antiklumpemiddel i salt og 

dets erstatningsstoffer 

48 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 19.3.2016  

 32015R1820 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1820 av 9. oktober 2015 om endring av 

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

dietylenglykolmonoetyleter 

9.12.2015 *  

49 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 19.3.2016  

 32013R1258 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) nr. 1258/2013 av 20. november 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 273/2004 om 

utgangsstoffer for narkotika 

30.12.2013 *  

50 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 19.3.2016  

 32015R2046 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2046 av 16. november 2015 om avslag på 

godkjenning av Artemisia absinthium L. som basisstoff i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler 

7.12.2015 *  

 32015R2069 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2069 av 17. november 2015 om godkjenning av 

basisstoffet natriumhydrogenkarbonat i samsvar med 

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

om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 

8.12.2015 *  
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 32015R2082 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2082 av 18. november 2015 om avslag på 

godkjenning av Arctium Lappa L. (overjordiske deler) som 

basisstoff i samsvar med europaparlaments- og 

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

plantevernmidler 

9.12.2015 *  

 32015R2083 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2083 av 18. november 2015 om avslag på 

godkjenning av Tanacetum vulgare L. som basisstoff i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler 

9.12.2015 *  

 32015R2085 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2085 av 18. november 2015 om godkjenning av 

det aktive stoffet mandestrobin 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 

9.12.2015 *  

 32015R2233 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2233 av 2. desember 2015 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn 

til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 

haloksyfop-P 

23.12.2015 *  

51 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 19.3.2016  

 32015L1139 KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/1139 av 13. juli 

2015 om endring av direktiv 2012/9/EU med hensyn til 

datoen for dets innarbeiding og fristen for 

overgangsperiodens utløp 

3.8.2015 *  
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52 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 19.3.2016  

 32015R1095 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1095 av 5. mai 

2015 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til 

miljøvennlig utforming av kjøleskap og fryseskap til 

yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, 

kondenseringsaggregater og prosesskjølere 

28.7.2015 *  

53 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester) 

 19.3.2016  

 32014D0702 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2014/702/EU av 7. oktober 2014 om endring av vedtak 

2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av 

radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker 

ultrabredbåndsteknologi 

1.2.2015 *  

54 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  19.3.2016  

 32015D8005 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

K(2015) 8005 om fastsettelse av detaljerte tiltak for 

gjennomføring av de felles grunnleggende standardene for 

luftfartssikkerhet, som omfatter opplysninger som nevnt i 

artikkel 18 bokstav a) i forordning (EF) nr. 300/2008 

1.2.2016 *  

 32015R1998 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1998 av 5. november 2015 om fastsettelse av 

detaljerte tiltak for gjennomføring av de felles 

grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet 

1.2.2016 *  

 32015R2426 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2426 av 18. desember 2015 om endring av 

forordning  (EU) 2015/1998 med hensyn til tredjestater 

29.2.2016 *  
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anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er 

likeverdige med de felles grunnleggende standardene for 

sikkerhet i sivil luftfart 

55 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  19.3.2016  

 32016R0004 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/4 av 5. januar 

2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 216/2008 med hensyn til grunnleggende miljøkrav 

26.1.2016 *  

56 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  19.3.2016  

 32016R0005 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/5 av 5. januar 

2016 om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 med 

hensyn til gjennomføringen av grunnleggende miljøkrav 

26.1.2016 *  

57 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  19.3.2016  

 32015D2056 KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2015/2056 av 13. 

november 2015 om endring av vedtak 2009/300/EF, 

2009/563/EF og 2009/894/EF og avgjerd 2011/330/EU og 

2011/337/EU med sikte på lenging av det tidsrommet som 

miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse 

produkt, skal gjelde for 

7.12.2015 *  

58 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  19.3.2016  

 32015R2256 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2256 av 4. 

desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 

1983/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 

fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) 

med hensyn til listen over primærmålvariabler 

25.12.2015 *  

59 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  19.3.2016  

 32015R0359 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/359 av 4. mars 

2015 om gjennomføring av europaparlaments- og 

26.3.2015 *  
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rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til 

statistikker over utgifter til og finansiering av helsetjenester 

60 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  19.3.2016  

 32015R2174 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2174 av 24. november 2015 

om den rettleiande oversikta over miljøvennlege varer og 

tenester, formatet for oversending av data innanfor 

europeiske miljøøkonomiske rekneskapar og dei nærmare 

reglane, strukturen og periodisiteten til kvalitetsrapportane i 

medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

691/2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar 

15.12.2015 *  

61 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 19.3.2016  

 32015R2343 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2343 av 15. 

desember 2015 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. 

5 og 7 samt internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 19 og 

34 

19.12.2015 *  

62 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 19.3.2016  

 32015R2406 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2406 av 18. 

desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 

1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og 

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

internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1 

22.12.2015 *  
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 32015R2441 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2441 av 18. 

desember 2015 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. 27 

26.12.2015 *  

63 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens protokoll 47 (Opphevelse 

av tekniske hindringer for handel med vin) 

 19.3.2016  

 32015R0596 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/596 av 15. april 2015 om endring av forordning 

(EF) nr. 606/2009 med hensyn til økning av grenseverdien 

for svoveldioksidinnhold dersom klimatiske forhold gjør 

dette nødvendig 

19.4.2015 *  

64 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens protokoll 47 (Opphevelse 

av tekniske hindringer for handel med vin) 

 19.3.2016  

 32015R1576 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING 

(EU) 2015/1576 av 6. juli 2015 om endring av forordning 

(EF) nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske 

framstillingsmåter og forordning (EF) nr. 436/2009 med 

hensyn til registreringen av nevnte framstillingsmåter i 

registre som skal føres i vinsektoren 

30.9.2015 *  

65 18.3.2016 Om endring av EØS-avtalens protokoll 47 (Opphevelse 

av tekniske hindringer for handel med vin) 

 19.3.2016  

 32014R1271 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) nr. 1271/2014 av 28. november 2014 om tillatelse til å 

heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som 

er høstet i 2014 av visse vindruesorter i visse 

vindyrkingsområder eller deler av slike områder 

2.12.2014 *  
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66 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 1.6.2016  

 32013D0518 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

2013/518/EU av 21. oktober 2013 om endring av del 1 i 

vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til 

modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter 

29.12.2014 *  

 32013L0031 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2013/31/EU av 12. juni 2013 om endring av rådsdirektiv 

92/65/EØF med hensyn til krav til dyrehelse ved handel 

innenfor og import til Unionen av hunder, katter og ildrer 

18.7.2013 *  

 32013R0576 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) nr. 576/2013 av 12. juni 2013 om ikke-kommersiell 

forflytning av kjæledyr og om oppheving av forordning 

(EF) nr. 998/2003 

29.12.2014 *  

 32013R0577 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) nr. 577/2013 av 28. juni 2013 om modellen for 

identifikasjonsdokumentene for ikke-kommersiell 

forflytning av hunder, katter og ildrer, om fastsettelse av 

lister over territorier og tredjestater og om krav til formatet 

til, utformingen av og språket i erklæringene som godtgjør 

samsvar med visse vilkår fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 576/2013 

29.12.2014 *  

 32014R0031 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 31/2014 av 14. 

januar 2014 om oppheving av vedtak 2004/301/EF og 

2004/539/EF og av forordning (EU) nr. 388/2010 

4.2.2014 *  

67 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 30.4.2016  

 - Ingen rettsakter    
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68 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 30.4.2016  

 32015D1554 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/1554 av 11. september 2015 

om fastsettelse av regler for gjennomføring av direktiv 

2006/88/EF med hensyn til krav til overvåking og 

diagnostiske metoder 

1.4.2016 *  

69 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 30.4.2016  

 32015D2278 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/2278 av 4. desember 2015 

om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med 

hensyn til de tyske deltstatene Bremens, Hessens og 

Niedersachsens status som fri for infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt 

 

28.12.2015 *  

70 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 30.4.2016  

 32015R2304 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2304 av 10. desember 2015 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og 

endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Talaromyces 

versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces 

versatilis sp. nov. DSM 26702 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôrings- og avlskalkuner (innehaver av 

godkjenningen: Adisseo France S.A.S.) 

31.12.2015 *  

 32015R2305 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2305 av 10. desember 2015 om godkjenning av 

et preparat av endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt 

31.12.2015 *  
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av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, mindre 

utbredte fjørfearter til oppfôring og avvente smågriser, og 

om endring av forordning (EF) nr. 2148/2004 og (EF) nr. 

1520/2007 (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV) 

 32015R2306 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2306 av 10. desember 2015 om godkjenning av 

L-cysteinhydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for katter og hunder 

31.12.2015 *  

 32015R2307 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2307 av 10. desember 2015 om godkjenning av 

menadionnatriumbisulfitt og menadionnikotinamidbisulfitt 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter 

31.12.2015 *  

 32015R2382 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2382 av 17. desember 2015 om godkjenning av 

et preparat av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-

betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger 

(CBS 120604) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner 

og mindre utbredte fjørfearter til egglegging (innehaver av 

godkjenningen: Kerry Ingredients and Flavours) 

7.1.2016 *  

71 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 30.4.2016  

 32016R0104 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/104 av 27. januar 2016 

om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae 

MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer til mindre 

utbredte drøvtyggerarter beregnet på oppfôring og 

17.2.2016 *  
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melkeproduksjon (innehaver av godkjenningen: Prosol 

SpA) 

72 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 30.4.2016  

 32016L0011 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 

2016/11 av 5. januar 2016 om endring av vedlegg II til 

rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- 

og fibervekster 

1.1.2017 

* 
  

73 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 30.4.2016  

 32015L1168 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 

2015/1168 av 15. juli 2015 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 

omsyntil kva eigenskapar som minst skal omfattast av og 

kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar 

av jordbruksvekstar og grønsaker 

1.7.2016 

* 
  

74 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32015R1608 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1608 av 24. 

september 2015 om endring av vedlegg IV til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av dekansyre, 

parafinolje (CAS-nr. 64742-46-7), parafinolje (CAS-nr. 

72623-86-0), parafinolje (CAS-nr. 8042-47-5), parafinolje 

(CAS-nr. 97862-82-3), svovelpolysulfid og urea i eller på 

visse produkter 

15.10.2015 *  
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 32015R1760 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1760 av 1. 

oktober 2015 om endring av vedlegg I til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra EU-listen 

3.10.2015 *  

75 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32015R1910 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1910 av 21. 

oktober 2015 om endring av vedlegg III og V til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av guazatin i eller på 

visse produkter 

13.5.2016 

* 
  

76 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32014R1146 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1146/2014 av 23. 

oktober 2014 om endring av vedlegg II, III, IV og V til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av antrakinon, 

benfluralin, bentazon, bromoksynil, klortalonil, 

famoksadon, imazamox, metylbromid, propanil og 

svovelsyre i eller på visse produkter 

18.5.2015 *  

77 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32015R2075 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2075 av 18. 

november 2015 om endring av vedlegg II og III til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av abamektin, 

desmedifam, diklorprop-P, haloksyfop-P, oryzalin og 

fenmedifam i eller på visse produkter 

9.6.2016 

* 
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78 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32014R0134 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

134/2014 av 16. desember 2013 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 168/2013 

med hensyn til krav til miljøprestasjon og framdriftsytelse 

og om endring av vedlegg V til nevnte forordning 

1.1.2016 *  

79 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32016R0238 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/238 av 19. 

februar 2016 om endring av vedlegget til forordning (EU) 

nr. 579/2014 om unntak fra visse bestemmelser i vedlegg II 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 

med hensyn til sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer 

11.3.2016 *  

 32016R0239 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/239 av 19. 

februar 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 

med hensyn til grenseverdier for tropanalkaloider i visse 

kornbaserte næringsmidler for spedbarn og småbarn 

11.3.2016 *  

80 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32015R1137 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1137 av 13. juli 

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

hensyn til grenseverdien for okratoksin A i krydder av typen 

Capsicum spp 

1.1.2015 *  

81 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32015R2062 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2062 av 17. november 2015 om endring av 

17.1.2016 *  
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forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet 

sisapronil 

82 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32016R0026 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/26 av 13. 

januar 2016 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 

nonylfenoletoksylater 

3.2.2016 *  

83 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32016R0217 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/217 av 16. 

februar 2016 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 

kadmium 

8.3.2016 *  

84 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32016D0107 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/107 av 27. januar 2016 om ikke å godkjenne 

cybutryn som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 21 

17.2.2016 *  

 32016D0108 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/108 av 27. januar 2016 om ikke å godkjenne 2-

butanon, peroksid som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 1 og 2 

17.2.2016 *  
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 32016D0109 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/109 av 27. januar 2016 om ikke å godkjenne 

PHMB (1600; 1,8) som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 1, 6 og 9 

17.2.2016 *  

 32016D0110 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/110 av 27. januar 2016 om ikke å godkjenne 

triklosan som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 1 

17.2.2016 *  

 32016D0135 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/135 av 29. januar 2016 om utsettelse av 

utløpsdatoen for godkjenningen av flokumafen, brodifakum 

og warfarin til bruk i biocidprodukter av type 14 

22.2.2016 *  

 32016R0105 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/105 av 27. januar 2016 om godkjenning av 

bifenyl-2-ol som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 1, 2, 4, 6 og 13 

17.2.2016 *  

 32016R0124 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/124 av 29. januar 2016 om godkjenning av 

PHMB (1600; 1,8) som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 4 

19.2.2016 *  

 32016R0125 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/125 av 29. januar 2016 om godkjenning av 

PHMB (1600; 1,8) som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 2, 3 og 11 

19.2.2016 *  

 32016R0131 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/131 av 1. februar 2016 om godkjenning av 

C(M)IT/MIT (3:1) som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 2, 4, 6, 11, 12 og 13 

22.2.2016 *  
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85 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32015R1885 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1885 av 20. oktober 2015 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn 

til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive 

stoffene 2,4-D, acibenzolar-s-metyl, amitrol, bentazon, 

cyhalofop-butyl, dikvat, esfenvalerat, famoksadon, 

flumioksazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), 

glyfosat, iprovalikarb, isoproturon, lambdacyhalotrin, 

metalaksyl-M, metsulfuron-metyl, pikolinafen, prosulfuron, 

pymetrozin, pyraflufen-etyl, tiabendazol, tifensulfuron-

metyl og triasulfuron 

21.10.2015 *  

86 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32015R2033 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2033 av 13. november 2015 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet 2,4-D i samsvar med 

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

om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 

1.1.2016 *  

 32015R2047 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2047 av 16. november 2015 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet esfenvalerat 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 

1.1.2016 *  
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Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 

540/2011 

 32015R2084 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2084 av 18. november 2015 om godkjenning av 

det aktive stoffet flupyradifuron 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 

9.12.2016 

* 

  

 32015R2105 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2105 av 20. november 2015 om godkjenning av 

det aktive stoffet flumetralin som et stoff som bør erstattes i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 

11.12.2015 *  

87 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32015R2198 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2198 av 27. november 2015 om godkjenning av 

det aktive stoffet rescalure 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 

18.12.2015 *  

88 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32016R0009 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/9 av 5. januar 2016 om felles framlegging av 

26.1.2016 *  
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data og datadeling i samsvar med europaparlaments- og 

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

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH) 

89 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016 Liechtenstein har art. 103-

forbehold 

 32014L0053 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på 

markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 

1999/5/EF 

13.6.2016  * 

90 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016 Ikrafttredelse avhenger av 

direktiv 32014L0040 

 32015D1735 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/1735 av 24. september 2015 om den nøyaktige 

plasseringen av den generelle advarselen og 

informasjonsmeldingen på rulletobakk i punger 

19.10.2015  * 

 32015D1842 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/1842 av 9. oktober 2015 om tekniske 

spesifikasjoner for oppstilling, utforming og form for de 

kombinerte helseadvarslene for røyketobakksvarer 

3.11.2015  * 

91 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 30.4.2016  

 32015R1188 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1188 av 28. 

april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til 

miljøvennlig utforming av varmeovner 

10.8.2015 *  
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92 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester) 

 30.4.2016 Norge, Island og 

Liechtenstein har art. 103-

forbehold 

 32015R2120 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) 2015/2120 av 25. november 2015 om fastsettelse av 

tiltak for tilgang til et åpent internett og om endring av 

direktiv 2002/22/EF om leveringspliktige tjenester og 

brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester og forordning (EU) nr. 

531/2012 om gjesting i offentlige 

mobilkommunikasjonsnett i Unionen 

30.4.2016  * 

 32015R2352 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2352 av 16. desember 2015 om fastsettelse av 

det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i hele Unionen 

30.4.2016  * 

93 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  30.4.2016  

 32016R0130 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/130 av 1. 

februar 2016 om tilpasning til den tekniske utvikling av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver 

innen veitransport 

22.2.2016 *  

94 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  30.4.2016  

 32015L2087 KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/2087 av 18. 

november 2015 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF om 

mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip 

9.12.2016 

* 

  

95 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  30.4.2016  

 32015R2338 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2338 av 11. 

desember 2015 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 

5.1.2016 *  
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med hensyn til krav til ferdsskrivere, innretninger for 

undervannslokalisering og luftfartøysporingssystemer 

96 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  30.4.2016  

 32015R2322 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/2322 av 10. desember 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse 

av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud i Fellesskapet 

1.1.2016 *  

97 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens Vedlegg XVI (Offentlige 

innkjøp) 

 30.4.2016 Norge, Island og 

Liechtenstein har art. 103-

forbehold 

 32014L0023 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av 

konsesjonskontrakter 

18.4.2016  * 

 32014L0024 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og 

om oppheving av direktiv 2004/18/EF 

18.4.2016  * 

 32014L0025 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av 

enheter som driver virksomhet innenfor vann- og 

energiforsyning, transport og posttjenester, og om 

oppheving av direktiv 2004/17/EF 

18.4.2016  * 

98 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens Vedlegg XVI (Offentlige 

innkjøp) 

 30.4.2016 Ikrafttredelse avhenger av 

beslutning 97/2016 

 32015R2170 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2015/2170 av 24. november 2015 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU med hensyn 

til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene 

ved tildeling av kontrakter 

1.1.2016  * 
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 32015R2171 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2015/2171 av 24. november 2015 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU med hensyn 

til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene 

ved tildeling av kontrakter 

1.1.2016  * 

 32015R2172 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2015/2172 av 24. november 2015 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU med hensyn 

til terskelverdiene som skal anvendes ved framgangsmåtene 

ved tildeling av kontrakter 

1.1.2016  * 

99 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens Vedlegg XVI (Offentlige 

innkjøp) 

 30.4.2016 Ikrafttredelse avhenger av 

beslutning 97/2016 

 32015R1986 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1986 av 11. november 2015 

om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av 

kunngjøringer om offentlig innkjøp og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011 

2.12.2015  * 

100 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  30.4.2016 Ikrafttredelse avhenger av 

beslutning 229/2015 

 32015D2119 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/2119 av 20. november 2015 om fastsettelse av 

konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for 

produksjon av trebaserte plater, i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

14.12.2015  * 

101 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  30.4.2016  

 32015R2002 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2002 av 10. 

november 2015 om endring av vedlegg IC og V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 

om overføring av avfall 

1.6.2015 *  
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102 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  30.4.2016 Island har art. 103-forbehold 

 32016R0114 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/114 av 28. 

januar 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 

fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) 

med hensyn til listen for 2017 over sekundærmålvariabler 

for helse og barns helse 

18.2.2016  * 

103 29.4.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 30.4.2016  

 32015R2113 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2113 av 23. 

november 2015 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. 16 og 41 

27.11.2015 *  

104 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 4.6.2016  

 32016D0168 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 

2016/168 av 5. februar 2016 om endring av vedlegga til 

vedtak 2003/467/EF om fastsetjing av status for 

storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i 

medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose 

og enzootisk bovin leukose 

29.2.2016 *  

105 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 4.6.2016  

 32016D0169 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 

2016/169 av 5. februar 2016 om endring av avgjerd 

2010/221/EU med omsyn til nasjonale tiltak for å hindre at 

1.1.2016 *  
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visse sjukdommar hjå vassdyr vert innførte til Irland, 

Finland, Sverige og Det sameinte kongeriket 

106 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 4.6.2016  

 32016R0355 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/355 av 11. mars 

2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til de særlige 

kravene til gelatin, kollagen og høyt foredlede produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum 

1.4.2016 *  

107 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 4.6.2016  

 32015R2294 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2294 av 9. 

desember 2015 om endring av europaparlaments- og 

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

av en ny funksjonsgruppe tilsetningsstoffer i fôrvarer 

30.12.2015 *  

108 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016  

 32016R0046 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/46 av 18. 

januar 2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- 

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

grenseverdier for rester av oksadiksyl og spinetoram i eller 

på visse produkter 

8.2.2016 *  

 32016R0053 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/53 av 19. 

januar 2016 om endring av vedlegg II og III til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av dietofenkarb, 

mesotrion, metosulam og pirimifos-metyl i eller på visse 

produkter 

9.5.2016 *  
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 32016R0060 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/60 av 19. 

januar 2016 om endring av vedlegg II og III til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av klorpyrifos i eller 

på visse produkter 

10.8.2016 

* 

  

 32016R0067 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/67 av 19. 

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

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

med hensyn til grenseverdier for rester av ametoktradin, 

klortalonil, difenylamin, flonikamid, fluazinam, 

fluoksastrobin, halauksifenmetyl, propamokarb, 

protiokonazol, tiakloprid og trifloksystrobin i eller på visse 

produkter 

12.2.2016 *  

 32016R0075 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/75 av 21. 

januar 2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- 

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

grenseverdier for rester av fosetyl i eller på visse produkter 

1.1.2016 *  

109 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016  

 32016R0143 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/143 av 18. 

januar 2016 om endring av vedlegg IV til 

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

med hensyn til COS-OGA, cerevisan, kalsiumhydroksid, 

lecitiner, Salix spp. cortex, eddik, fruktose, 

pepinomosaikkvirus (stamme CH2, isolat 1906) Verticillium 

albo-atrum (isolat WCS850) og Bacillus amyloliquefaciens 

subsp. plantarum (stamme D747) 

24.2.2016 *  

110 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016  
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 32016R0071 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/71 av 26. 

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

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

med hensyn til grenseverdier for rester av 1-

metylsyklopropen, flonikamid, flutriafol, indolyleddiksyre, 

indolylsmørsyre, petoksamid, pirimikarb, protiokonazol og 

teflubenzuron i eller på visse produkter 

16.8.2016 

* 

  

111 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016  

 32015R1005 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1005 av 25. 

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

med hensyn til grenseverdier for bly i visse næringsmidler 

16.7.2016 *  

 32015R1006 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1006 av 25. 

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

med hensyn til grenseverdier for uorganisk arsen i 

næringsmidler 

16.7.2016 *  

112 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016  

 32016R0054 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/54 av 19. 

januar 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

oppføring av gamma-glutamyl-valyl-glysin på EU-listen 

over aromastoffer 

9.2.2016 *  

 32016R0055 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/55 av 19. 

januar 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse 

aromastoffer 

9.2.2016 *  

 32016R0056 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/56 av 19. 

januar 2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- 

9.2.2016 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2016 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk 

av ekstrakter av rosmarin (E 392) i smørbart fett 

113 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016  

 32016R0263 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/263 av 25. 

februar 2016 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

med hensyn til tittelen på næringsmiddelkategori 12.3 Eddik 

17.3.2016 *  

114 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016  

 32016R0441 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/441 av 23. mars 

2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

steviolglykosider (E 960) som søtstoff i sennep 

13.4.2016 *  

115 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016  

 32016R0178 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/178 av 10. 

februar 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen 

2.3.2016 *  

116 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016  

 32016R0129 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/129 av 1. februar 2016 om endring av forordning 

(EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet renset, halvfast 

ekstrakt av Humulus lupulus L. som inneholder ca. 48 % 

betasyrer (som kaliumsalter) 

22.2.2016 *  

117 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016  
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  Ingen rettsakter  *  

118 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016  

 32016R0460 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/460 av 30. mars 

2016 om endring av vedlegg IV og V til  europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente 

organiske forurensende stoffer 

30.9.2016 

* 

  

119 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016  

 32016R0314 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/314 av 4. mars 

2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter 

25.3.2016 *  

120 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016  

 32016R0364 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2016/364 av 1. juli 2015 om klassifisering av byggevarers 

ytelse ved brannpåvirkning i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 

4.4.2016 *  

121 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 4.6.2016 Island og Liechtenstein har 

art.103-forbehold 

 32014L0060 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2014/60/EU av 15. mai 2014 om tilbakelevering av 

kulturgjenstander som er fjernet ulovlig fra en medlemsstats 

territorium, og om endring av forordning (EU) nr. 

1024/2012 

17.6.2014  * 

122 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  4.6.2016 Norge har art.103-forbehold 

 32014R0165 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) nr. 165/2014 av 4. februar 2014 

2.3.2015  * 
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om fartsskrivere innen veitransport, om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver 

innen veitransport og om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering av 

visse bestemmelser på det sosiale området innen 

veitransport 

123 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  4.6.2016  

 32015D2299 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/2299 av 17. november 2015 om endring av 

vedtak 2009/965/EF med hensyn til en ajourført liste med 

parametrer som skal brukes til å klassifisere nasjonale regler 

1.1.2016 *  

124 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  4.6.2016  

 32016R0103 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/103 av 27. 

januar 2016 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 om nedsettelse av en 

komité for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip 

(COSS) 

17.2.2016 *  

125 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  4.6.2016 Ikrafttredelse avhenger av 

beslutning 275/2015. 

Ikrafttredelse 1. august 2016. 

 32015R0340 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/340 av 20. 

februar 2015 om fastsettelse av tekniske krav og 

administrative framgangsmåter for sertifikater og attester 

for flygeledere i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 216/2008, om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 

923/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) 

nr. 805/2011 

30.6.2015  * 

126 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  4.6.2016  
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 32016R0539 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/539 av 6. april 

2016 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med 

hensyn til opplæring av, prøver for og regelmessig kontroll 

av flygere i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon 

8.4.2016 *  

127 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens Vedlegg XVI (Offentlige 

innkjøp) 

 4.6.2016 Ikrafttredelse avhenger av 

beslutning 97/2016 

 32016R0007 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/7 av 5. januar 2016 om fastsettelse av 

standardskjemaet for det felles europeiske 

innkjøpsdokument 

26.1.2016  * 

128 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  4.6.2016  

 32016D0397 KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2016/397 av 16. mars 

2016 om endring av avgjerd 2014/312/EU om fastsetjing av 

miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til innandørs 

og utandørs måling og lakk 

7.4.2016 *  

129 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  4.6.2016  

 32016R0008 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/8 av 5. januar 2016 om angivelse av de tekniske 

egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2017 om 

selvstendig næringsvirksomhet 

26.1.2016 *  

130 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  4.6.2016  

 32015R2010 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2010 av 11. 

november 2015 om endring av forordning (EF) nr. 

1708/2005 om fastsetjing av nærmare reglar for 

gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med 

omsyn til den felles referanseperioden for den harmoniserte 

konsumprisindeksen 

2.12.2015 *  

131 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)  4.6.2016  
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 32015R2003 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2003 av 10. 

november 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk 

over informasjonssamfunnet 

1.12.2015 *  

132 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)  4.6.2016  

  Budget line 04 03 01 03 (2016).P31  *  

133 3.6.2016 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter) 

 4.6.2016  

  Financial services budget line 12 02 01 (2016).P31  *  

134 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 9.7.2016  

 32016R0348 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/348 av 10. mars 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 med omsyn til 

lågaste innhald av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av 

Komagataella pastoris (DSM 23036) som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer for oppfôringssvin (innehavar av godkjenninga: 

Huvepharma EOOD) 

31.3.2016 *  

135 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 9.7.2016  

 32016R0329 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/329 av 8. mars 2016 om godkjenning av 6-fytase 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter og for 

avvente smågriser, oppfôringssvin, purker og mindre 

utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: 

Lohmann Animal Nutrition GmbH) 

29.3.2016 *  

136 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 9.7.2016 Ikrafttredelse avhenger av 

ikrafttredelse av EØS-

utvidelsen med Kroatia 
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 32016D0158 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/158 av 4. februar 2016 om fastsettelse av 

overgangstiltak med hensyn til visse virksomheter i kjøtt- 

og melkesektoren i Kroatia 

1.1.2016  * 

137 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  

 32016R0001 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1 av 3. 

desember 2015 om endring av vedlegg II og III til 

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

med hensyn til grenseverdier for rester av bifenazat, 

boskalid, cyazofamid, cyromazin, dazomet, ditiokarbamater, 

fluazifop-P, mepanipyrim, metrafenon, pikloram, 

propamokarb, pyridaben, pyriofenon, sulfoksaflor, 

tebukonazol, tebufenpyrad og tiram i eller på visse 

produkter 

25.1.2016 *  

138 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  

 32015R0068 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/68 

av 15. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til 

kjøretøyers bremser med henblikk på typegodkjenning av 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

1.1.2016 *  

 32015R0096 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/96 

av 1. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til 

miljøprestasjon og framdriftsytelse for jordbruks- og 

skogbrukskjøretøyer 

1.1.2016 *  

 32015R0504 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/504 av 11. mars 2015 om gjennomføring av 

1.1.2016 *  
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europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 

med hensyn til administrative krav til godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer 

139 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  

 32015R0704 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/704 av 30. april 

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

hensyn til grenseverdier for ikke-dioksinlignende PCB i vill 

pigghå (Squalus acanthias) 

22.5.2015 *  

 32015R0705 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/705 av 30. april 

2015 om fastsettelse av prøvetakingsmetoder og 

ytelseskriterier for analysemetodene ved offentlig kontroll 

av innholdet av erukasyre i næringsmidler og om oppheving 

av kommisjonsdirektiv 80/891/EØF 

22.5.2015 *  

140 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  

 32016R0324 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/324 av 7. mars 

2016 om endring og retting av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

med hensyn til bruk av visse tilsetningsstoffer som er tillatt i 

alle næringsmiddelkategorier 

28.3.2016 *  

141 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  

 32016R0683 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/683 av 2. mai 

2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

propionsyre - propionater (E 280-283) i tortillaer 

23.5.2016 *  

142 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  
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 32015R2314 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2314 av 7. 

desember 2015 om godkjenning av en annen helsepåstand 

om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse, og om endring 

av forordning (EU) nr. 432/2012 

1.1.2016 *  

143 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  

 32016R0128 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2016/128 av 25. september 2015 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 

med hensyn til bestemte sammensetnings- og 

informasjonskrav til næringsmidler til spesielle medisinske 

formål 

22.2.2019 

* 

  

144 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  

 32016R0371 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/371 av 15. mars 

2016 om avslag på godkjenning av visse andre 

helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse 

5.4.2016 *  

 32016R0372 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/372 av 15. mars 

2016 om avslag på godkjenning av en helsepåstand om 

næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko 

5.4.2016 *  

145 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  

 32016R0305 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/305 av 3. mars 2016 om endring av forordning 

(EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet gentamicin 

24.3.2016 *  
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 32016R0312 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/312 av 4. mars 2016 om endring av forordning 

(EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet tylvalosin 

   

146 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  

 32016L0585 DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/585 av 

12. februar 2016 om endring, med sikte på tilpasning til den 

tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly, 

kadmium, seksverdig krom og polybromerte difenyletere 

(PBDE) i reservedeler som er gjenvunnet fra og brukt til 

reparasjon eller renovering av medisinsk utstyr eller 

elektronmikroskoper 

28.2.2017 

* 

  

147 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  

 32016R0293 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/293 av 1. mars 

2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske 

forurensende stoffer 

22.3.2016 *  

148 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  

 32016R0266 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/266 av 7. 

desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 440/2008 

om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til 

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

om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), for å tilpasse den 

til den tekniske utvikling 

21.3.2016 *  
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149 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  

 32016R0138 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/138 av 2. februar 2016 om avslag på 

godkjenning av det aktive stoffet 3-decen-2-on i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler 

23.2.2016 *  

 32016R0139 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/139 av 2. februar 2016 om fornyet godkjenning 

av det aktive stoffet metsulfuron-metyl 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 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

1.4.2016 *  

 32016R0146 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/146 av 4. februar 2016 om fornyet godkjenning 

av det aktive stoffet lambdacyhalotrin 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 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

1.4.2016 *  

 32016R0147 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/147 av 4. februar 2016 om fornyet godkjenning 

av det aktive stoffet iprovalikarb i samsvar med 

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

om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

1.4.2016 *  

 32016R0177 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/177 av 10. februar 2016 om godkjenning av det 

2.3.2016 *  
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aktive stoffet benzovindiflupyr som et 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 

 32016R0182 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/182 av 11. februar 2016 om fornyet godkjenning 

av det aktive stoffet pyraflufen-etyl i samsvar med 

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

om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 

1.4.2016 *  

 32016R0183 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/183 av 11. februar 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 om utpeking 

av medlemsstater som i forbindelse med framgangsmåten 

for fornyelse skal vurdere aktive stoffer med godkjenning 

som utløper senest 31. desember 2018 

3.3.2016 *  

150 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 9.7.2016  

 32016R0621 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/621 av 21. april 

2016 om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter 

12.5.2016 *  

 32016R0622 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/622 av 21. april 

2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter 

12.5.2016 *  
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151 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 9.7.2016  

 32015D1612 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/1612 av 23. september 2015 om endring av 

vedtak 2008/961/EF om utstedere fra tredjestaters 

anvendelse av visse tredjestaters nasjonale 

regnskapsstandarder og internasjonale standarder for 

finansiell rapportering for å utarbeide sine 

konsernregnskaper 

1.1.2015 *  

152 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 9.7.2016  

 32015R1605 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2015/1605 av 12. juni 2015 om endring av forordning (EF) 

nr. 1569/2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av 

likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av 

verdipapirutstedere fra tredjestater i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 

2004/109/EF 

1.1.2015 *  

153 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle 

tjenester og informasjonssamfunnstjenester)  

 9.7.2016  

 32016D0339 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/339 av 8. mars 2016 om harmonisering av 2 010- 

2 025 MHz-frekvensbåndet for bærbare eller mobile 

trådløse videoforbindelser og trådløse kameraer som 

benyttes til programproduksjon og ved særlige 

arrangementer 

30.3.2016 *  
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154 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle 

tjenester og informasjonssamfunnstjenester)  

 9.7.2016 Ikrafttredelse avhenger av 

rettsakt 32009R1211 

(BEREC) 

 32013R0611 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 611/2013 av 24. 

juni 2013 om tiltak som får anvendelse på melding av brudd 

på personopplysningssikkerheten i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF om 

personvern og elektronisk kommunikasjon 

25.8.2013  * 

155 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle 

tjenester og informasjonssamfunnstjenester)  

 9.7.2016  

  Utgår  *  

156 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  9.7.2016  

 32016R0583 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/583 av 15. april 

2016 om endring av forordning (EU) nr. 1332/2011 om 

fastsettelse av felles krav til bruk av luftrommet og 

driftsprosedyrer for å avverge kollisjoner i luften 

25.8.2016 

* 

  

157 8.7.2016 Om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)  9.7.2016  

 32015L1787 

 

KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/1787 av 6. oktober 

2015 om endring av vedlegg II og III til rådsdirektiv 

98/83/EF om drikkevannets kvalitet 

27.10.2015 *  

158 8.7.2016 Om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)  9.7.2016  

 32016R0282 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/282 av 26. 

februar 2016 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 

5.3.2016 *  
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159 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 9.7.2016  

 32015R0884 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/884 av 8. juni 2015 om fastsettelse av tekniske 

spesifikasjoner og framgangsmåter for 

registersammenkoplingssystemet opprettet ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF 

30.6.2015 *  

160 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter) 

 9.7.2016  

  Ingen rettsakter  *  

161 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter) 

 9.7.2016  

  Ingen rettsakter  *  

162 8.7.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle 

tjenester) 

 9.7.2016 Forhåndssamtykke innhentet 

 32015D2240 

 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING (EU) 

2015/2240 av 25. november 2015 om innføring av et 

program om samvirkingsløsninger og felles rammer for 

europeiske offentlige forvaltninger, foretak og borgere 

(ISA2-programmet) som et middel til å modernisere den 

offentlige sektor 

1.1.2016 *  

163 26.8.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 27.8.2016  

 32014L0090 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2014/90/EU av 23. juli 2014 om skipsutstyr og om 

oppheving av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr 

18.9.2016 

* 

  

164 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 24.09.16 
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 32016R0561 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/561 av 11. april 2016 om endring av vedlegg IV 

til gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 med 

hensyn til modellen for helsesertifikat for hunder, katter og 

ildrer som forflyttes til en medlemsstat fra et territorium 

eller en tredjestat for ikke-kommersielle formål 

1.9.2016 *  

165 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 24.09.16 

 

 

 32016D0685 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 

2016/685 av 29. april 2016 om endring av vedtak 

2009/821/EF med omsyn til listene over 

grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES 

23.5.2016 *  

166 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 24.9.2016 Norge har art. 103-forbehold 

 32015R0262 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/262 av 17. februar 2015 om fastsettelse av regler 

i henhold til rådsdirektiv 90/427/EØF og 2009/156/EF for 

metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien 

(hestepassforordningen) 

1.1.2016  * 

167 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 24.09.16 

 

 

 32016D0448 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 

2016/448 av 23. mars 2016 om endring av vedlegg I og II til 

vedtak 2003/467/EF med omsyn til statusen til Malta som 

offisielt fri for tuberkulose og brucellose hjå storfebuskapar 

13.4.2016 *  

 32016D0423 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/423 av 18. mars 2016 om godkjenning av visse 

laboratorier i Egypt, De forente arabiske emirater og De 

forente stater med hensyn til utføring av serologiske prøver 

15.4.2016 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2016 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

for kontroll av rabiesvaksiners virkning på hunder, katter og 

ildrer 

168 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 24.09.16 

 

 

 32016D0600 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 

2016/600 av 15. april 2016 om endring av vedtak 

2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Romania 

9.5.2016 *  

169 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 24.09.16 

 

 

 32016D0701 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 

2016/701 av 4. mai 2016 

om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-

status for Frankrike 

31.5.2016 *  

170 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R0582 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/582 av 15. april 

2016 om endring av forordning (EF) nr. 333/2007 med 

hensyn til analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske 

aromatiske hydrokarboner samt visse ytelseskriterier for 

analysemetoder 

6.5.2016 *  

171 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R0691 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/691 av 4. mai 

2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum 

25.5.2016 *  

 32016R0692 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/692 av 4. mai 

2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og 

25.5.2016 *  
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rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse 

aromastoffer 

172 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R0637 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/637 av 22. april 

2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning 

av visse aromastoffer fra EU-listen 

13.5.2016 *  

173 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R0461 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/461 av 30. mars 

2016 om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 med 

hensyn til justering etter inflasjonstakten av gebyrene til Det 

europeiske legemiddelkontor med virkning fra 1. april 2016 

1.4.2016 *  

174 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016D0903 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/903 av 8. juni 2016 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i 

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

et hestedekken impregnert med permetrin som brukes til 

bekjempelse av plagsomme insekter i hestens omgivelser 

29.6.2016 *  

 32016D0904 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/904 av 8. juni 2016 i henhold til artikkel 3 nr. 3 i 

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

propan-2-ol-holdige produkter som brukes til 

hånddesinfeksjon 

29.6.2016 *  

175 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 
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 32016L1028 DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/1028 

av 19. april 2016 om endring, med sikte på tilpasning til den 

tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og 

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

bly i loddemateriale for elektriske forbindelser til 

temperaturfølere i visse innretninger 

15.7.2016 *  

 32016L1029 DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/1029 

av 19. april 2016 om endring, med sikte på tilpasning til den 

tekniske utvikling, av vedlegg IV til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for 

kadmiumanoder i Hersch-celler til visse oksygenfølere som 

brukes i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter 

15.7.2016 *  

176 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R0863 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/863 av 31. mai 

2016 om endring av vedlegg VII og VIII til 

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

om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til 

hudetsing/hudirritasjon, alvorlig øyeskade/øyeirritasjon og 

akutt giftighet 

21.6.2016 *  

177 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R1005 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1005 av 22. 

juni 2016 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 

asbestfibrer (krysotil) 

13.7.2016 *  
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse om konstitusjonelle forbehold skal mottas først 
 

 32016R1017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1017 av 23. 

juni 2016 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 

uorganiske ammoniumsalter 

14.7.2016 *  

178 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R0823 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/823 av 25. mai 2016 om endring av forordning 

(EF) nr. 771/2008 om fastsettelse av regler for organisering 

av og saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyrås 

klageinstans 

15.6.2016 *  

179 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R1179 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1179 av 19. juli 

2016 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 

1.6.2016 *  

180 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R1068 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1068 av 1. juli 2016 om godkjenning av N-

syklopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin (cyromazin) som 

eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 

18 

22.7.2016 *  

 32016R1083 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1083 av 5. juli 2016 om godkjenning av aminer, 

26.7.2016 *  
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N-C10-16-alkyltrimetylendi-, reaksjonsprodukter med 

kloreddiksyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 2, 3 og 4 

 32016R1084 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1084 av 5. juli 2016 om godkjenning av bifenyl-

2-ol som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 

av type 3 

26.7.2016 *  

 32016R1085 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1085 av 5. juli 2016 om godkjenning av Bacillus 

amyloliquefaciens stamme ISB06 som eksisterende aktivt 

stoff til bruk i biocidprodukter av type 3 

26.7.2016 *  

 32016R1086 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1086 av 5. juli 2016 om godkjenning av 2-brom-

2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som eksisterende 

aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6 

26.7.2016 *  

 32016R1087 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1087 av 5. juli 2016 om godkjenning av 

tolylfluanid som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 7 

26.7.2016 *  

 32016R1088 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1088 av 5. juli 2016 om godkjenning av 

kobberflak (med et ytre lag av alifatisk syre) som 

eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 

21 

26.7.2016 *  

 32016R1089 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1089 av 5. juli 2016 om godkjenning av 

dikobberoksid som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 21 

26.7.2016 *  
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 32016R1090 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1090 av 5. juli 2016 om godkjenning av 

kobbertiocyanat som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 21' 

26.7.2016 *  

 32016R1093 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1093 av 6. juli 2016 om godkjenning av 

didecylmetylpoly(oksyetyl)ammoniumpropionat som 

eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8 

27.7.2016 *  

 32016R1094 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1094 av 6. juli 2016 om godkjenning av 

granulert kobber som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 

av type 8 

27.7.2016 *  

181 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R0370 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/370 av 15. mars 2016 om godkjenning av det 

aktive stoffet pinoksaden i samsvar med europaparlaments- 

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

plantevernmidler, om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 

540/2011 og om tillatelse for medlemsstatene til å forlenge 

midlertidige godkjenninger av dette aktive stoffet 

5.4.2016 *  

182 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R0389 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/389 av 17. mars 2016 om fornyet godkjenning 

av det aktive stoffet acibenzolar-s-metyl i samsvar med 

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

om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

1.4.2016 *  
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vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 

183 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R0636 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/636 av 22. april 2016 om tilbakekalling av 

godkjenningen av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-

dokosatetraen-1-ylisobutyrat i samsvar med 

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

og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 

13.5.2016 *  

 32016R0638 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/638 av 22. april 2016 om tilbakekalling av 

godkjenningen av det aktive stoffet Z-13-heksadecen-11-yn-

1-ylacetat i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 

540/2011 

13.5.2016 *  

184 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R0672 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/672 av 29. april 2016 om godkjenning av 

pereddiksyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4, 5 og 6 

20.5.2016 *  

 32016D0678 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/678 av 29. april 2016 i henhold til artikkel 3 nr. 

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

om et produkt som består av tørkede lavendelblomster i en 

pose, og som bringes i omsetning for å beskytte mot møll 

20.5.2016 *  
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185 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R1120 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1120 av 11. juli 

2016 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter 

1.8.2016 *  

 32016R1121 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1121 av 11. juli 

2016 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter 

1.8.2016 *  

 32016R1143 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1143 av 13. juli 

2016 om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter 

3.8.2016 *  

186 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32016R1198 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1198 av 22. juli 

2016 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter 

12.8.2016 *  

187 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 24.09.16 

 

 

 32014L0028 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2014/28/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på 

markedet av og kontroll med eksplosive varer til sivil bruk 

20.4.2016 *  

188 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Godkjenning 

av yrkeskvalifikasjoner) 

  

 

 

  Utgår    
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189 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  24.09.16 

 

 

 32016D0629 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/629 av 20. april 2016 om medlemsstatenes 

adgang til å vedta visse unntak i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands 

transport av farlig gods 

12.5.2016 *  

190 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)    

  Utgår    

191 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  24.9.2016 Ikrafttredelse avhenger av 

beslutning 122/2016 

 32016R0068 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/68 av 21. januar 2016 om felles framgangsmåter 

og spesifikasjoner som er nødvendige for å kunne kople 

sammen elektroniske registre over sjåførkort 

2.3.2018  * 

192 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  24.09.16  

 32016R0527 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/527 av 4. april 

2016 om endring av forordning (EU) nr. 454/2011 om den 

tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» i 

det transeuropeiske jernbanesystem 

25.4.2016 *  

193 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  24.09.16  

 32016R0462 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/462 av 30. mars 2016 om endring av forordning 

(EF) nr. 324/2008 om fastsetjing av reviderte 

framgangsmåtar for gjennomføring av inspeksjonar frå 

Kommisjonen når det gjeld sjøfartstryggleik 

20.4.2016 *  
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194 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX 

(Forbrukervern) 

 24.9.2016 Norge, Island og 

Liechtenstein har art. 103-

forbehold 

 32013L0011 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2013/11/EU av 21. mai 2013 

om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og om endring 

av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF  

(ATF-direktivet) 

9.7.2016  * 

 32013R0524 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om nettbasert 

tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning 

(EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (NTF-

forordningen) 

9.1.2016  * 

 32015R1051 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2015/1051 av 1. juli 2015 om nærmere regler for 

gjennomføring av funksjonene på den nettbaserte 

tvisteløsningsplattformen, om nærmere regler for det 

elektroniske klageskjemaet og om samarbeidet mellom 

kontaktpunktene fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert 

tvisteløsning i forbrukersaker 

22.7.2015  * 

195 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  24.09.16  

 32016D0611 KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/611 av 15. april 

2016 om referansedokumentet om beste 

miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for 

miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av 

beste kvalitet for turistsektoren i henhold til forordning (EF) 

nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei 

10.5.2016 *  
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fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon 

(EMAS) 

196 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  24.09.16  

 32016L0774 KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/774 av 18. mai 2016 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer 

8.6.2016 *  

197 23.9.2016 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter) 

 24.09.16  

 32016R0758 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2016/758 av 4. februar 2016 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 

for å tilpasse vedlegg III til nevnte forordning 

3.6.2016 *  

198 30.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 1.10.2016  

 32010R1092 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) nr. 1092/2010 av 24. november 2010 

om makrotilsyn med finanssystemet i Den europeiske union 

og om opprettelse av et europeisk råd for systemrisiko 

16.12.2010 *  

199 30.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 1.10.2016  

 32010R1093 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 

om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av 

beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

16.12.2010 *  

 32013R1022 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) nr. 1022/2013 av 22. oktober 2013 om endring av 

forordning (EU) nr. 1093/2010 om opprettelse av en 

30.10.2013 *  
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europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske 

banktilsynsmyndighet) med hensyn til tildeling av særskilte 

oppgaver til Den europeiske sentralbank i henhold til 

rådsforordning (EU) nr. 1024/2013 

200 30.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 1.10.2016  

 32010R1094 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) nr. 1094/2010 av 24. november 2010 om opprettelse 

av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske 

tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner), om 

endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving 

avkommisjonsbeslutning 2009/79/EF 

16.12.2010 *  

201 30.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 1.10.2016  

 32010R1095 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse 

av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av 

beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av 

kommisjonsbeslutning 2009/77/EF 

16.12.2010 *  

202 30.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 1.10.2016  

 32011L0061 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative 

investeringsfond og om endring av direktiv 2003/41/EF og 

2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 

1095/2010 

22.7.2013 *  

 32013R0231 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

231/2013 av 19. desember 2012 om utfylling av 

22.7.2013 *  
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europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU når det 

gjelder unntak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere, 

finansiell giring, gjennomsiktighet og tilsyn 

 32013R0447 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) nr. 447/2013 av 15. mai 2013 om fastsettelse av 

framgangsmåten for AIF-forvaltere som velger å bli 

omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU 

22.7.2013 *  

 32013R0448 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) nr. 448/2013 av 15. mai 2013 om fastsettelse av en 

framgangsmåte for å bestemme referansemedlemsstaten for 

en AIF-forvalter etablert i en tredjestat i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU 

22.7.2013 *  

 32014R0694 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

694/2014 av 17. desember 2013 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU med hensyn 

til tekniske reguleringsstandarder for å fastsette typer av 

forvaltere av alternative investeringsfond 

14.7.2014 *  

 32015R0514 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2015/514 av 18. desember 2014 om de opplysningene 

vedkommende myndigheter skal oversende til Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i 

henhold til artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/61/EU 

16.4.2015 *  

203 30.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 1.10.2016  

 32011R0513 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) nr. 513/2011 av 11. mai 2011 om endring av 

forordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer 

1.7.2011 *  
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 32013R0462 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013 om endring av 

forordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer 

20.6.2013 *  

204 30.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 1.10.2016 Norge har art. 103-forbehold 

 32012R0236 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) nr. 236/2012 av 14. mars 2012 om shortsalg og visse 

sider ved kredittbytteavtaler 

1.11.2012  * 

 32012R0826 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

826/2012 av 29. juni 2012 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til 

melding og offentliggjøring av korte nettoposisjoner, de 

nærmere opplysningene som skal oversendes til Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet om 

korte nettoposisjoner, og metoden for beregning av 

omsetning for å bestemme hvilke aksjer som skal unntas 

1.11.2012  * 

 32012R0827 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) nr. 827/2012 av 29. juni 2012 om tekniske 

gjennomføringsstandarder for metodene for offentliggjøring 

av nettoposisjoner i aksjer, for formatet på opplysningene 

som skal oversendes til Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet om korte nettoposisjoner, for 

typer av avtaler, ordninger og tiltak for tilstrekkelig å sikre 

at aksjer eller statspapirer er tilgjengelige for oppgjør, samt 

for dato og periode for å bestemme hovedhandelsplassen for 

en aksje i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved 

kredittbytteavtaler 

1.11.2012  * 
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 32012R0918 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

918/2012 av 5. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse 

sider ved kredittbytteavtaler med hensyn til definisjoner, 

beregning av korte nettoposisjoner, dekkede 

kredittbytteavtaler for statspapirer, terskler for melding, 

likviditetsterskler for oppheving av begrensninger, 

betydelige verdifall for finansielle instrumenter og negative 

hendelser 

1.11.2012  * 

 32012R0919 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

919/2012 av 5. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse 

sider ved kredittbytteavtaler med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for metoden for beregning av 

verdifall for likvide aksjer og andre finansielle instrumenter 

1.11.2012  * 

 32015R0097 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/97 

av 17. oktober 2014 om retting av delegert forordning (EU) 

nr. 918/2012 med hensyn til melding av betydelige korte 

nettoposisjoner i statspapirer 

12.2.2015  * 

205 30.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 1.10.2016  

 32012R0272 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

272/2012 av 7. februar 2012 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet ilegger kredittvurderingsbyråer 

31.3.2012 *  

 32012R0446 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

446/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

30.11.2012 *  
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med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for innholdet 

i og formatet for periodisk rapportering av 

kredittvurderingsopplysninger som 

kredittvurderingsbyråene skal framlegge for Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

 32012R0447 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

447/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

om kredittvurderingsbyråer ved fastsettelse av tekniske 

reguleringsstandarder for vurdering av om krav til 

kredittvurderingsmetoder oppfylles 

19.6.2012 *  

 32012R0448 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

448/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

framlegging av opplysninger som kredittvurderingsbyråer 

skal gjøre tilgjengelige i et sentralt datalager opprettet av 

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet 

19.6.2012 *  

 32012R0449 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

449/2012 av 21. mars 2012 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1060/2009 

med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

opplysninger som kredittvurderingsbyråer skal framlegge 

ved søknad om registrering og tillatelse 

19.6.2012 *  

 32012R0946 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

946/2012 av 12. juli 2012 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

med hensyn til saksbehandlingsregler for 

overtredelsesgebyrer som Den europeiske verdipapir- og 

19.10.2012 *  
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markedstilsynsmyndighet ilegger kredittvurderingsbyråer, 

herunder regler for rett til forsvar og midlertidige 

bestemmelser 

 32014D0245 (2014/245/EU) 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 28. april 2014 om anerkjennelse av Brasils rettslige og 

tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

om kredittvurderingsbyråer 

23.5.2014 *  

 32014D0246 (2014/246/EU) 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 28. april 2014 om anerkjennelse av Argentinas rettslige 

og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

om kredittvurderingsbyråer 

23.5.2014 *  

 32014D0247 (2014/247/EU) 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 28. april 2014 om anerkjennelse av Mexicos rettslige og 

tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

om kredittvurderingsbyråer 

23.5.2014 *  

 32014D0248 (2014/248/EU) 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 28. april 2014 om anerkjennelse av Singapores rettslige 

og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

om kredittvurderingsbyråer 

23.5.2014 *  

 32014D0249 (2014/249/EU) 23.5.2014 *  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 28. april 2014 om anerkjennelse av Hongkongs rettslige 

og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 

om kredittvurderingsbyråer 

206 30.9.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle 

tjenester) 

 1.10.2016 Norge har art. 103-forbehold 

 32012R0648 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING  

(EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, 

sentrale motparter og transaksjonsregistre 

16.8.2012  * 

207 28.10.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.10.2016  

 32016R1004 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1004 av 22. 

juni 2016 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 661/2009 

1.7.2016 *  

208 28.10.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.10.2016  

 32016R0127 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2016/127 av 25. september 2015 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 

med hensyn til bestemte sammensetnings- og 

informasjonskrav til morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger og med hensyn til kravene til 

informasjon om spedbarns- og småbarnsernæring 

22.2.2020 

* 

  

 32016R0479 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/479 av 1. april 

2016 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

steviolglykosider (E 960) som søtstoff i visse drikker med 

redusert energiinnhold eller uten tilsatt sukker 

22.4.2016 *  
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209 28.10.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.10.2016  

 32016R0918 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/918 av 19. mai 

2016 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 

1.2.2018 

* 

  

210 28.10.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 29.10.2016  

 32016D0575 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/575 av 29. mars 2016 

om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om 

krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 

barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby 

markedsføring av leketøylignende lightere 

11.5.2016 *  

211 28.10.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.10.2016 Ikrafttredelse avhenger av 

beslutning 122/2016. 

 32016R0799 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/799 av 18. mars 2016 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 165/2014 

med hensyn til fastsettelse av krav til konstruksjon, prøving, 

installasjon, drift og reparasjon av fartsskrivere og deres 

komponenter 

2.3.2016  * 

212 28.10.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.10.2016  

 32016L0844 KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/844 av 27. mai 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip 

17.6.2016 *  

213 28.10.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.10.2016  
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 32016R1006 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1006 av 22. juni 2016 om endring av forordning 

(EU) nr. 255/2010 med hensyn til ICAO-bestemmelsene 

nevnt i artikkel 3 nr. 1 

13.7.2016 *  

214 28.10.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  29.10.2016  

 32016R0963 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/963 av 16. juni 2016 om endring av forordning 

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

luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Unionen 

18.6.2016 *  

215 28.10.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  29.10.2016 Island har art. 103-forbehold 

 32015R0757 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) 2015/757 av 29. april 2015 om overvåking, 

rapportering og kontroll av karbondioksidutslipp fra 

sjøtransport og om endring av direktiv 2009/16/EF 

1.7.2015  * 

216 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 3.12.2016  

 32016D1101 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/1101 av 5. juli 2016 om endring av vedlegg I og 

II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til de tyske delstatene 

Rheinland-Pfalz og Saarland samt Regierungsbezirk 

Arnsberg, Regierungsbezirk Detmold og Regierungsbezirk 

Münsters status som fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt 

27.7.2016 *  

217 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 3.12.2016  

 32016D1235 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/1235 av 26. juli 2016 om godkjenning av et 

laboratorium i Republikken Korea med hensyn til utføring 

av serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners 

virkning på hunder, katter og ildrer 

1.8.2016 *  
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218 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 3.12.2016  

 32016D1100 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 

2016/1100 av 5. juli 2016 om endring av vedlegget til 

vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for Costa 

Rica, Tyskland, Litauen, Namibia og Spania 

27.7.2016 *  

219 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 3.12.2016  

 32015D1918 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2015/1918 av 22. oktober 2015 om opprettelse av et 

system for administrativ bistand og samarbeid («AAC-

systemet») i henhold 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 

13.11.2015 *  

220 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 3.12.2016  

 32016R0842 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/842 av 27. mai 2016 om endring av forordning 

(EF) nr. 167/2008 med hensyn til navnet på innehaveren av 

godkjenningen av og handelsnavnet på et koksidiostatikum 

17.6.2016 *  

221 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 3.12.2016  

 32016R0895 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/895 av 8. juni 2016 om endring av forordning 

(EF) nr. 1290/2008 med hensyn til navnet på innehaveren 

av godkjenningen av et preparat av Lactobacillus 

rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis 

(CNCM-I-3699) 

29.6.2016 *  
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 32016R0896 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/896 av 8. juni 2016 om godkjenning av jern-

natriumtartrater som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter 

29.6.2016 *  

 32016R0897 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/897 av 8. juni 2016 om godkjenning av et 

preparat av Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og akvariefisk 

(innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. 

Ltd) og om endring av forordning (EF) nr. 1444/2006, (EU) 

nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 med hensyn til 

innehaveren av godkjenningen 

29.6.2016 *  

 32016R0898 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/898 av 8. juni 2016 om godkjenning av et 

preparat av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets 

protease (EC 3.4.21.19) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte 

fjørfearter til oppfôring og til egglegging samt prydfugler 

(innehaver av godkjenningen: Novus Europe SA/NV) 

29.6.2016 *  

 32016R0899 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/899 av 8. juni 2016 om godkjenning av 6-fytase 

framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fjørfearter og svin (unntatt 

spedgriser) (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) 

Ltd) 

29.6.2016 *  

 32016R0900 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/900 av 8. juni 2016 om godkjenning av 

benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker 

29.6.2016 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2016 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

(innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Product Sp. 

z o. o.) 

222 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 3.12.2016  

 32016R0972 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/972 av 17. juni 2016 om godkjenning av L-

arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum (KCTC 

10423BP) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

8.7.2016 *  

 32016R0973 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/973 av 17. juni 2016 om godkjenning av 

sinkbislysinat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter 

8.7.2016 *  

 32016R0997 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/997 av 21. juni 2016 om godkjenning av endo-

1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma 

reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-betaglukanase 

(EC 3.2.1.6) framstilt av Trichoderma reesei  (ATCC SD 

2106) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon 

og mindre utbredte arter av svin (innehaver av 

godkjenningen: Danisco (UK) Ltd) 

12.7.2016 *  

 32016R1007 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1007 av 22. juni 2016 om godkjenning av 

ammoniumklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til andre 

drøvtyggere enn oppfôringslam, katter og hunder (innehaver 

av godkjenningen: Latochema Co. Ltd) 

13.7.2016 *  

223 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 3.12.2016  

 32016R1095 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1095 av 6. juli 2016 om godkjenning av 

27.7.2016 *  
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sinkacetat, vannfri sinkklorid, sinkoksid, sinksulfat-

heptahydrat, sinksulfatmonohydrat, sinkkelat av 

aminosyrehydrat, sinkkelat av proteinhydrolysat, sinkkelat 

av glysinhydrat (fast form) og sinkkelat av glysinhydrat 

(flytende form) som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003, 

(EF) nr. 479/2006, (EU) nr. 335/2010 og gjennomførings-

forordning (EU) nr. 991/2012 og (EU) nr. 636/2013 

224 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 3.12.2016  

 32016R1220 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1220 av 26. juli 2016 om godkjenning av L-

treonin framstilt av Escherichia coli som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter 

16.8.2016 *  

225 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

plantesanitære forhold) 

 3.12.2016  

 32016D0320 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/320 av 3. mars 2016 om endring av vedtak 

2004/842/EF om gjennomføringsregler som gjør det mulig 

for medlemsstatene å tillate markedsføring av frø som 

tilhører sorter som det er innlevert søknad om oppføring for 

på den nasjonale sortslisten for plantearter til 

jordbruksformål eller grønnsakarter 

1.4.2017 

* 

  

 32016L0317 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV (EU) 

2016/317 av 3. mars 2016 om endring av rådsdirektiv 

66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 

2002/56/EF og 2002/57/EF med hensyn til den offisielle 

etiketten for frøemballasje 

1.4.2017 

* 
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226 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32016R0427 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/427 av 10. mars 

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

hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 

6) 

1.1.2016 *  

227 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32016R1718 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1718 av 20. 

september 2016 om endring av forordning (EU) nr. 

582/2011 med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer når det 

gjelder bestemmelsene om prøving ved hjelp av bærbare 

systemer for utslippsmåling (PEMS) og framgangsmåten for 

prøving av forurensningsreduserende reserveinnretningers 

holdbarhet 

17.10.2016 *  

228 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32015R1933 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1933 av 27. 

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

med hensyn til grenseverdier for polysykliske aromatiske 

hydrokarboner i kakaofiber, bananchips, kosttilskudd, 

tørkede urter og tørket krydder 

17.11.2015 *  

 32015R1940 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1940 av 28. 

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

med hensyn til grenseverdier for meldrøyesklerotier i visse 

typer ubearbeidet korn og bestemmelsene om overvåking og 

rapportering 

18.11.2015 *  

229 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  
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 32016R1244 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1244 av 28. juli 

2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse 

aromastoffer fra en gruppe med en alfa-beta-umettet 

struktur 

18.8.2016 *  

230 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32016R0854 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/854 av 30. mai 2016 om godkjenning av visse 

andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser 

til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse, og 

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

20.6.2016 *  

 32016R0862 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/862 av 31. mai 2016 om avslag på godkjenning 

av en annen helsepåstand om næringsmidler enn dem som 

viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse 

21.6.2016 *  

231 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32015R2284 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING 

(EU) 2015/2284 av 25. november 2015 om oppheving av 

rådsdirektiv 76/621/EØF om fastsettelse av en 

maksimumsverdi for erukasyre i olje og fett og 

rådsforordning (EF) nr. 320/2006 om fastsettelse av en 

midlertidig ordning for omstrukturering av sukkerindustrien 

14.12.2015 *  

232 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32016R1379 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1379 av 16. 

august 2016 om avslag på godkjenning av visse andre 

6.9.2016 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2016 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til 

redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse 

 32016R1381 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1381 av 16. 

august 2016 om avslag på godkjenning av en helsepåstand 

om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse 

6.9.2016 *  

233 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32016R1389 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1389 av 17. 

august 2016 om godkjenning av en helsepåstand om 

næringsmidler som viser til barns utvikling og helse 

7.9.2016 *  

 32016R1390 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1390 av 17. 

august 2016 om avslag på godkjenning av en helsepåstand 

om næringsmidler som viser til barns utvikling og helse 

7.9.2016 *  

234 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32016D1174 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/1174 av 15. juli 2016 om vilkårene for 

godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum, 

forelagt av Spania i samsvar med artikkel 36 i 

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

8.8.2016 *  

 32016D1175 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/1175 av 15. juli 2016 om vilkårene for 

godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad, 

forelagt av Det forente kongerike i samsvar med artikkel 36 

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

8.8.2016 *  

235 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32016R1688 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1688 av 20. 

september 2016 om endring av vedlegg VII til 

11.10.2016 *  
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europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 

om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til 

hudsensibilisering 

236 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32016R0548 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/548 av 8. april 2016 om godkjenning av 

basisstoffet diammoniumfosfat 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 

29.4.2016 *  

 32016R0549 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/549 av 8. april 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn 

til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive 

stoffene bentazon, cyhalofop-butyl, dikvat, famoksadon, 

flumioksazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), 

metalaksyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, 

tiabendazol og tifensulfuron-metyl 

29.4.2016 *  

 32016R0560 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/560 av 11. april 2016 om godkjenning av 

basisstoffet myse i samsvar med europaparlaments- og 

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

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 

2.5.2016 *  
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237 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32016R0864 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/864 av 31. mai 2016 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet triasulfuron i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 

1.7.2016 *  

 32016R0871 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/871 av 1. juni 2016 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet amitrol i samsvar med 

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

om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 

540/2011 

1.7.2016 *  

 32016R0872 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/872 av 1. juni 2016 om ikke å fornye 

godkjenningen av det aktive stoffet isoproturon i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011 

1.7.2016 *  

238 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32016R0951 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/951 av 15. juni 2016 om godkjenning av det 

aktive lavrisikostoffet Trichoderma atroviride stamme SC1 i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

6.7.2016 *  
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1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

239 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32016L0970 KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/970 av 27. mai 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte 

varer 

28.9.2016 *  

240 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

 3.12.2016  

 32016R0235 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/235 av 18. 

februar 2016 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om 

definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og 

beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke 

drikker 

22.2.2016 *  

241 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle 

tjenester) 

 3.12.2016  

 32013H0461 KOMMISJONSREKOMMANDASJON av 17. september 

2013 om prinsippene for SOLVIT 

1.10.2013 *  

242 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester) 

 3.12.2016  

 32016D0687 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/687 av 28. april 2016 om harmonisering av 

frekvensbåndet 694-790 MHz for jordbaserte systemer som 

kan levere trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon, og for fleksibel nasjonal bruk i Unionen 

24.5.2016 *  
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243  Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester) 

   

  Trukket, blank beslutning    

244 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  3.12.2016  

 32011L0076 EUROPAPARLAMENTS- OG 

RÅDSDIREKTIV 2011/76/EU av 27. september 2011 om 

endring av direktiv 1999/62/EF om avgifter på tunge 

lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur 

15.10.2011 *  

245 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  3.12.2016  

 32016R0472 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/472 av 31. mars 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 72/2010 med hensyn til 

definisjonen av termen «Kommisjonens inspektør» 

21.4.2016 *  

246 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  3.12.2016  

 32016R1158 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1158 av 15. juli 

2016 om endring av forordning (EU) nr. 452/2014 med 

hensyn til oppheving av maler for de tillatelsene som 

utstedes til tredjestatsoperatører og for de tilhørende 

spesifikasjonene 

5.8.2016 *  

247 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)  3.12.2016  

 32016R1185 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING 

(EU) 2016/1185 av 20. juli 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 med hensyn 

til oppdatering og ferdigstillelse av felles lufttrafikkregler 

og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og 

framgangsmåter i lufttrafikken (SERA del C) og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 730/2006 

18.8.2016 *  

248 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  3.12.2016  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2016 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

 32015D2099 KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2015/2099 av 18. 

november 2015 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling 

av EU-miljømerket til dyrkingsmedium, jordbetringsmiddel 

og tildekkingsmateriale 

10.12.2015 *  

249 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  3.12.2016  

 32016D1796 KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2016/1796 av 7. juli 2016 

om endring av avgjerd 2011/263/EU, 2011/264/EU, 

2012/720/EU og 2012/721/EU for å ta omsyn til utviklinga 

innanfor klassifisering av stoff 

1.12.2012 *  

250 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  3.12.2016  

 32016D1349 KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/1349 av 5. 

august 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av 

EU-miljømerket til fottøy 

29.8.2016 *  

 32016D1371 KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/1371 av 10. 

august 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av 

EU-miljømerket til personlige datamaskiner, bærbare 

datamaskiner og nettbrett 

12.10.2016 *  

251 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  3.12.2016  

 32016D1332 KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/1332 av 28. juli 

2016 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-

miljømerket til møbler 

24.8.2016 *  

252 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)  3.12.2016  

 32016D0775 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

(EU) 2016/775 av 18. mai 2016 om referanseverdien ved 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for klimagasser til 

luftfartøyoperatører i henhold til artikkel 3f nr. 5 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF 

8.6.2016 *  

253 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 3.12.2016  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2016 
 

Nr. Vedtatt 
dato og 
celexnummer 

 Tittel Gjennomføringsda
to for rettsakten 

Fastsatt dato for 
beslutningens 
ikrafttredelse 

Evt. kommentarer vedr. 
ikrafttredelse 

 

 

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

 32016R1703 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1703 av 22. 

september 2016 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. 

10 og 12 samt internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28 

26.9.2016 * 

 

 

 

254 2.12.2016 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og 

tryggleik på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik 

handsaming av kvinner og menn) 

 3.12.2016  

 32016D0344 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD (EU) nr. 

2016/344 av 9. mars 2016 om skiping av eit europeisk 

forum for å styrkje samarbeidet i kampen mot svart arbeid 

12.3.2016 *  

255 2.12.2016 Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for 

handel med vin 

 3.12.2016  

 32016R0765 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

2016/765 av 11. mars 2016 om endring av forordning (EF) 

nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske 

framstillingsmåter 

25.5.2016 *  

      

 

 


