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1 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  30.01.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 394/2008 om 
endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med 
hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for visse 
dyrearter som er mottakelige for blåtunge fra 
utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 
2000/75/EF 

04.05.2008  * Gjennomføring meldt 
22.02.2010. 

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
454/2008 om endring av forordning (EF) nr. 
998/2003 om kravene til dyrehelse som får 
anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av 
kjæledyr, med hensyn til forlengelse av 
overgangsperioden 

24.06.2008  * Gjennomføring meldt 
11.03.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 504/2008 om 
gjennomføring av rådsdirektiv 90/426/EØF og 
90/427/EØF med hensyn til metoder for 
identifisering av dyr av hestefamilien 

01.07.2009  * Gjennomføring meldt 
06.07.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 708/2008 om 
endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med 
hensyn til vilkårene for unntak for visse dyr av 
mottakelige arter fra utførselsforbudet fastsatt i 
rådsdirektiv 2000/75/EF 

01.08.2008  * Gjennomføring meldt 
22.02.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1108/2008 om 
endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med 
hensyn til minstekravene til programmer for 
overvåking av blåtunge og vilkårene for å innvilge 
unntak for sæd fra utførselsforbudet fastsatt i 
rådsdirektiv 2000/75/EF 

28.11.2008  * Gjennomføring meldt 
22.02.2010. 
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  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1304/2008 om 
endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med 
hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for visse 
dyr av mottakelige arter fra utførselsforbudet 
fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF 

23.12.2008  * Gjennomføring meldt 
22.02.2010. 

  Rådsdirektiv 2008/73/EF om forenkling av 
framgangsmåtene for utarbeiding og 
offentliggjøring av informasjon på det veterinære 
og avlstekniske området, og om endring av 
direktiv 64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 
88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 
90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 
90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 
91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 92/66/EØF, 
92/119/EØF, 94/28/EF, 2000/75/EF, vedtak 
2000/258/EF og direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF 
og 2005/94/EF 

01.01.2010 
* 

  Gjennomføring meldt 
11.03.2011. 

  Kommisjonsvedtak 2004/404/EF om endring av 
vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om 
at ein viss administrativ region i Italia er offisielt 
fri for bovin tuberkulose og at visse administrative 
regionar i Polen er offisielt frie for enzootisk bovin 
leukose 

20.06.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/476/EF om endring av 
vedtak 2008/185/EF med sikte på oppføring av 
departmenta Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-
Vilaine, Morbihan og Nord i Frankrike i lista over 
regionar som er frie for pseudorabies 

14.07.2008  *  
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  Kommisjonsvedtak 2008/576/EF om endring av 
vedlegg III til vedtak 2003/467/EF med omsyn til 
lista over regionar i Polen som er offisielt frie for 
enzootisk bovin leukose 

31.07.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/655/EF om godkjenning 
av visse medlemsstaters nødvaksinasjonsplaner 
mot blåtunge og om fastsettelse av Fellesskapets 
finansielle bidrag for 2007 og 2008 

29.08.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/661/EF om endring av 
vedtak 2007/182/EF om en undersøkelse av 
chronic wasting disease hos hjortedyr 

21.08.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/674/EF om endring av 
vedtak 2007/683/EF om godkjenning av planen 
for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande 
svin i visse område av Ungarn 

04.09.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/682/EF om endring av 
vedtak 2007/870/EF med omsyn til 
naudvaksinasjon med markørvaksine mot 
klassisk svinepest av0 svin i driftseiningar i 
Romania 

11.09.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/686/EF om endring av 
vedtak 2005/59/EF med omsyn til dei områda der 
planane for utrydding klassisk svinepest hjå 
viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin 
skal gjennomførast i Slovakia 

11.09.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/755/EF om endring av 
vedtak 2005/176/EF om fastsetjing av 
rapporteringsform og kodar for melding av 
dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 
82/894/EØF 

16.10.2008  *  
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  Kommisjonsvedtak 2008/816/EF om endring av 
vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om 
at visse administrative regionar i Polen er offisielt 
frie for enzootisk bovin leukose 

17.11.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/838/EF om 
forebyggende vaksinasjon mot svakt 
sykdomsframkallende aviær influensa hos 
stokkender i Portugal, og visse tiltak som 
begrenser forflytninger av slikt fjørfe og produkter 
fra disse 

28.11.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/984/EF om endring av 
vedlegg C til rådsdirektiv 64/432/EØF og vedtak 
2004/226/EF om diagnoseprøver for bovin 
brucellose 

20.01.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/988/EF om endring av 
vedtak 2008/185/EF for å oppføre Nederland på 
listen over medlemsstater som er fri for 
pseudorabies og Ungarn på listen over 
medlemsstater der det er iverksatt godkjente 
programmer for bekjempelse av pseudorabies 

20.01.2009  *  

2 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) og 
Vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

  30.01.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 124/2009  om  
fastsettelse av grenseverdier for forekomst av 
koksidiostatika eller histomonostatika i 
næringsmidler som   følge av uunngåelig  
overføring av disse stoffene til fôr til dyr utenfor 
målgruppen 

01.07.2009  * Gjennomføring meldt 
10.02.2010. 
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  Kommisjonsforordning (EF) nr 152/2009 om 
fastsettelse av metoder for prøvetaking og 
analyse i forbindelse med offentlig kontroll av 
fôrvarer 

26.08.2009  * Gjennomføring meldt 
02.03.2010. 

3 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  30.01.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2009/74/EF om endring av 
rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 
2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til 
botaniske navn på planter, vitenskapelige navn 
på andre organismer og visse vedlegg til direktiv 
66/401/EØF, 66/402/EØF og 2002/57/EF i lys av 
den vitenskapelige og tekniske utvikling  

30.06.2010 
* 

  Gjennomføring meldt 
08.03.2010. 

4 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  30.01.2010  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/54/EF 
om utnyttelse og markedsføring av naturlig 
mineralvann 

16.07.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/163/EF om endring av 
vedtak 1999/217/EF med hensyn til registeret 
over aromastoffer til bruk i eller på næringsmidler 

19.03.2009  * Gjennomføring meldt 
17.08.2010. 

5 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving  og 
sertifisering) 

  30.01.2010  
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  Kommisjonsdirektiv 2009/135/EF om tillatelse til 
midlertidige unntak fra visse egnethetskriterier for 
givere av fullblod og blodkomponenter fastsatt i 
vedlegg III til direktiv 2004/33/EF, på bakgrunn 
av risikoen for en mangelsituasjonsom følge av 
influensa A(H1N1)-pandemien  

31.12.2009  *  

6 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving  og 
sertifisering) 

  30.01.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2008/75/EF  om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
hensyn til oppføring av karbondioksid som et 
aktivt stoff i vedlegg I 

13.08.2008  * Gjennomføring meldt 
12.02.2010 

  Kommisjonsdirektiv 2008/77/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
hensyn til oppføring av tiametoksam som et aktivt 
stoff i vedlegg I 

13.08.2008  * Gjennomføring meldt 
12.02.2010 

  Kommisjonsdirektiv 2008/78/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
hensyn til oppføring av propikonazol som et aktivt 
stoff i vedlegg I 

15.08.2008  * Gjennomføring meldt 
12.02.2010 

  Kommisjonsdirektiv 2008/79/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
hensyn til oppføring av IPBC som et aktivt stoff i 
vedlegg I 

18.08.2008  * Gjennomføring meldt 
12.02.2010 

  Kommisjonsdirektiv 2008/80/EF  om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
hensyn til oppføring av 
cykloheksylhydroksydiazen-1-oksid, kaliumsalt 
(K-HDO) som et aktivt stoff i vedlegg I 

17.08.2008  * Gjennomføring meldt 
12.02.2010 
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  Kommisjonsdirektiv 2008/81/EF  om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
hensyn til oppføring av difenakum som et aktivt 
stoff i vedlegg I 

19.08.2008  * Gjennomføring meldt 
12.02.2010 

7 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  30.01.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 fra 
ISL 08.09.2010. Faktisk 

ikrafttredelse 01.11.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 506/2007  om 
krav til prøvingar og opplysningar for importørar 
eller produsentar av visse prioriterte stoff i 
samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 
om vurdering og kontroll av risikoer ved 
eksisterende stoffer 

29.05.2007   * 

  Kommisjonsforordning (EF) nr.  465/2008 om 
krav i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 
793/93 til prøvingar og opplysningar for 
importørar eller produsentar av visse stoff som 
kan vere persistente, bioakkumulerande og 
giftige og som er oppførde i Europeisk liste over 
eksisterande marknadsførde kjemiske stoff 

30.05.2008   * 

  Kommisjonsforordning (EF) nr.  466/2008 om 
krav til prøvingar og opplysningar for importørar 
og produsentar av visse prioriterte stoff i samsvar 
med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om 
vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende 
stoffer 

30.05.2008   * 

  Europaparlaments- og  rådsdirektiv 2008/103/EF 
om endring av direktiv 2006/66/EF om batterier 
og akkumulatorer med hensyn til markedsføring 
av batterier og akkumulatorer 

05.12.2008   * 
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8 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  30.01.2010  

  
 

Kommisjonsforordning  (EF) nr. 134/2009 om 
endring av vedlegg XI til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 
registrering, vurdering og godkjenning av samt 
begrensninger for kjemikalier (REACH) 

18.02.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/63/EF om fastsettelse 
av et format for oversending av opplysninger fra 
medlemsstatene i samsvar med artikkel 7 nr. 4 
bokstav b) iii) i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 850/2004 

16.02.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/321/EF om fastsettelse 
av en ny frist for innsending av dokumentasjon 
for visse stoffer som skal undersøkes i henhold til 
det tiårige arbeidsprogrammet omhandlet i 
artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/8/EF 

28.04.2009  * Gjennomføring meldt 
5.9.2011 

  Kommisjonsvedtak 2009/322/EF om at visse 
stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter 

01.03.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

  Kommisjonsvedtak  2009/324/efom at visse 
stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter 

01.06.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

9 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  30.01.2010  
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  Kommisjonsdirektiv 2009/36/EF 
Om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om 
kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til 
nevnte direktiv til den tekniske utvikling 

06.05.2009  * Gjennomføring meldt 
10.03.2010. 

10 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX  
(Finansielle tjenester) 

  30.01.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 fra 

ISL 1.9.2011. Faktisk 
ikrafttredelse 1.11.2011. 

  Kommisjonsvedtak 2008/961 om utstedere fra 
tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters 
nasjonale regnskapsstandarder og internasjonale 
standarder for finansiell rapportering for å 
utarbeide sine konsernregnskap 

01.01.2009   * 

11 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport)   

  30.01.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 fra 
LIE 19.08.2010. Faktisk 

ikrafttredelse 01.10.2010. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF 
om samtrafikkevnen i Fellesskapets 
jernbanesystem 

19.07.2010   * 
Gjennomføring meldt 

17.06.2010. 

12 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport)   

  30.01.2010  

  Kommisjonsvedtak 2009/460  om vedtakelse av 
en felles sikkerhetsmetode for vurdering av 
oppnåelsen av sikkerhetsmål, som nevnt i 
artikkel 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/49/EF 

13.06.2009  Samme dag som 
EØS-komiteens 
beslutning nr. 

11/2010. 
* 

Faktisk ikrafttredelse 
01.10.2010. 
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  Kommisjonsvedtak 2009/561 om endring av 
vedtak 2006/679/EF når det gjelder 
gjennomføringen av den tekniske spesifikasjonen 
for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 
"styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog 

01.09.2009  *  

 
13 

29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport)   

  30.01.2010  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv  2009/45/EF 
om sikkerhetsstandarder for passasjerskip 
(Omarbeiding) 

15.07.2009  * Gjennomføring meldt 
14.04.2010 

14 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI 
(Offentlige innkjøp) 

  30.01.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2008 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2195/2002 om en felles klassifikasjon for 
offentlige innkjøp (CPV) og av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF 
og 2004/18/EF om framgangsmåter ved tildeling 
av kontrakter, med hensyn til revisjon av CPV 

04.04.2008  * Gjennomføring meldt 
29.07.2010. 

15 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

  30.01.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 824/2009 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) 39 og internasjonal 
standard for finansiell rapportering (IFRS) 7 

14.09.2009  * Gjennomføring meldt 
07.04.2010. 
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  Kommisjonsforordning (EF) nr. 839/2009 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) 39 

19.09.2009  * Gjennomføring meldt 
07.04.2010. 

16 29.01.2010 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31  om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

  30.01.2010  

  Rådsrekommandasjon 2008/1213/C om unge 
volontørers mobilitet i Den europeiske union 
(32008H1213) 

-  -  

17 01.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  Midlertidig 
anvendelse fra 

01.03.2010 
Samme dato som 
EØS-komiteens 
beslutning nr. 
137/2007. Faktisk 
ikrafttredelse 
01.05.2010. 

 

 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2007 om 
endring av forordning (EF) nr. 2076/2005 om 
fastsettelse av overgangsordninger for 
gjennomføringen av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 
854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om endring av 
forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 
854/2004 

01.05.2007  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 12 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1243/2007 om 
endring av vedlegg III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse 
av særlige hygieneregler for næringsmidler av 
animalsk opprinnelse 

14.11.2007  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 

  Kommisjonsforordning  (EF) nr. 1244/2007 om 
endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med 
hensyn til gjennomføringstiltak for visse 
produkter av animalsk opprinnelse beregnet på 
konsum, og om fastsettelse av særlige regler for 
offentligkontroll med hensyn til inspeksjon av 
kjøtt 

14.11.2007  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1245/2007 om 
endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 
2075/2005, med hensyn til bruken av 
pepsinløsning for påvisning av trikiner i kjøtt 

14.11.2007  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1246/2007 om 
endring av forordning (EF) nr. 2076/2005 når det 
gjelder forlengelse av overgangsperioden for 
driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som 
importerer fiskeolje beregnet på konsum 

14.11.2007  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1441/2007 om 
endring av forordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. 
November 2005 om mikrobiologiske kriterier for 
næringsmidler 

27.12.2007  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 13 

18 01.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  Samme dato som 
EØS-komiteens 
beslutning nr. 
137/2007. Faktisk 
ikrafttredelse 
01.05.2010. 

 

 

  Kommisjonsvedtak 2008/337/EF om endring av 
vedtak 2006/968/EF om gjennomføring av 
rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til 
retningslinjer og framgangsmåter for elektronisk 
identifikasjon av sauer og geiter 

01.06.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/654/EF om 
retningslinjer for å hjelpe medlemsstatene i 
utarbeidingen av den årlige rapporten om den 
enkelte, integrerte, flerårige, nasjonale 
kontrollplanen omhandlet i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 882/2004 

29.08.2008  *  

  Rådsforordning (EF) nr. 301/2008 om tilpasning 
av vedlegg I til forordning (EF) nr. 882/2004 om 
offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og 
næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 
om dyrs helse og velferd overholdes 

10.04.2008  * Gjennomføring meldt 
10.06.2010. 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 14 

  Kommisjonsforordning (EF)  nr. 737/2008 om 
utpeking av Fellesskapets referanselaboratorier 
for krepsdyrsykdommer, rabies og  bovin 
tuberkulose, om fastsettelse av ytterligere 
ansvarsområder og oppgaver for Fellesskapets 
referanselaboratorier for rabies og bovin 
tuberkulose og om endring av vedlegg VII til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
882/2004 

19.08.2008  * Gjennomføring meldt 
10.06.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1019/2008 om 
endring av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 852/2004 om 
næringsmiddelhygiene 

28.10.2008  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1020/2008 om 
endring av vedlegg II og III til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om 
fastsettelse av særlige hygieneregler for 
næringsmidler av animalsk opprinnelse og 
forordning (EF) nr. 2076/2005 med hensyn til 
identifikasjonsmerking, rå melk og 
melkeprodukter, egg og eggprodukter samt visse 
fiskerivarer 

28.10.2008  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 15 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1021/2008 om 
endring av vedlegg I, II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
854/2004 om fastsettelse av særlige regler for 
gjennomføringen av offentlig kontroll av 
produkter av animalsk opprinnelse beregnetpå 
konsum og forordning (EF) nr. 2076/2005 med 
hensyn til levende muslinger, visse fiskerivarer 
og slakteripersonale som bistår ved offentlig 
kontroll 

28.10.2008  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1022/2008 om 
endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 når det 
gjelder grenseverdiene for totalt flyktig basisk 
nitrogen (TVBN) 

28.10.2008  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1023/2008 om 
endring av forordning (EF) nr. 2076/2005 når det 
gjelder forlengelse av overgangsperioden for 
driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som 
importerer fiskeolje beregnet på konsum 

28.10.2008  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1029/2008 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 882/2004 for å ajourføre en henvisning til 
visse europeiske standarder 

10.11.2008  * Gjennomføring meldt 
10.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1250/2008 om 
endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med 
hensyn til kravene til utstedelse av sertifikater 
ved import av fiskerivarer, levende muslinger, 
pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler beregnet på 
konsum 

01.01.2009  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 16 

19 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  Samme dato som 
EØS-komiteens 
beslutning nr. 
137/2007. Faktisk 
ikrafttredelse 
01.05.2010. 

 

 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 829/2007 om 
endring av vedlegg I, II, VII, VIII, X og XI til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1774/2002 med hensyn til omsetning av visse 
animalske biprodukter 

24.07.2007  * 
 

Gjennomføring meldt 
28.05.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 om 
endring av forordning (EF) nr. 197/2006 med 
hensyn til bruk av tidligere næringsmidler og om 
forlengelse av gyldighetsperioden til 
overgangstiltakene for disse næringsmidlene 

20.07.2007  * 
 

Gjennomføring meldt 
28.05.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1432/2007 om 
endring av vedlegg I, II og VI til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1774/2002 med hensyn til merking og transport 
av animalske biprodukter 

01.07.2008  * Gjennomføring meldt 
28.05.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1576/2007 om 
endring av forordning (EF) nr. 92/2005 om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 når det gjelder 
framgangsmåter for disponering eller bruk av 
animalske biprodukter 

10.01.2008  * Gjennomføring meldt 
28.05.2010. 

20 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  13.03.2010  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 17 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1095/2008 om 
endring av forordning (EF) nr. 109/2007 med 
hensyn til vilkårene for godkjenning av 
fôrvaretilsetningsstoffet monensinnatrium 
(Coxidin) 

27.11.2008  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1096/2008 om 
endring av forordning (EF) nr. 1356/2004 med 
hensyn til vilkårene for godkjenning av 
"Elancoban", som tilhører gruppen 
koksidiostatika og andre stoffer med 
legemiddelvirkning, som tilsetningsstoff i fôrvarer 

27.11.2008  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1253/2008  om 
godkjenning av kobberkelat av hydroksy-
analogen av metionin som tilsetningsstoff i 
fôrvarer 

05.01.2009  *  

21 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  13.03.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1290/2008 om 
godkjenning av et preparat av Lactobacillus 
rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus 
farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) som 
tilsetningsstoff i fôrvarer 

08.01.2009  * Gjennomføring meldt 
19.04.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1292/2008 
 om godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens 
CECT 5940 (Ecobiol og Ecobiol plus) som 
tilsetningsstoff i fôrvarer 

08.01.2009  * Gjennomføring meldt 
19.04.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1293/2008 om 
godkjenning av ny bruk av Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og 
Levucell SC10 ME) som tilsetningsstoff i fôrvarer 

08.01.2009  * Gjennomføring meldt 
19.04.2010. 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 18 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 102/2009 om 
permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i 
fôrvarer 

24.02.2009  * Gjennomføring meldt 
19.04.2010. 

22 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  13.03.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 886/2009 om 
godkjenning av preparatet Saccharomyces 
cerevisiae CBS 493.94 som tilsetjingsstoff i 
fôrvarer for hestar (innehavar av godkjenninga: 
Alltech France) 

16.10.2009  * Gjennomføring meldt 
05.05.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 887/2009 om 
godkjenning av en stabilisert form av 25-
hydroksykolekalciferol som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for oppfôringskyllinger, 
oppfôringskalkuner, annet fjørfe og svin 

16.10.2009  * Gjennomføring meldt 
05.05.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 888/2009 om 
godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen 
av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
oppfôringskyllinger 

16.10.2009  * Gjennomføring meldt 
05.05.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 896/2009 om 
godkjenning av ny bruk av Saccharomyces 
cerevisiae MUCL 39885 som tilsetjingsstoff i 
fôrvarer for purker (innehavar av godkjenninga: 
Prosol spa) 

19.10.2009  * Gjennomføring meldt 
05.05.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 897/2009 om 
endring av forordning (EF) nr. 1447/2006, (EF) 
nr. 186/2007, (EF) nr. 188/2007 og (EF) nr. 
209/2008 med omsyn til vilkåra for godkjenning 
av Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 som 
tilsetjingsstoff i fôrvarer 

19.10.2009  * Gjennomføring meldt 
05.05.2010 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 19 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 899/2009  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) (Sorbiflore) 

19.10.2009  * Gjennomføring meldt 
05.05.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 900/2009 om 
godkjenning av selenmetionin framstilt av 
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 som 
tilsetjingsstoff i fôrvarer 

19.10.2009  * Gjennomføring meldt 
05.05.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 902/2009 om 
godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-
beta-xylanase framstilt av Trichoderma reesei 
(CBS 114044) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
avvente smågriser, oppfôringskyllinger, 
livkyllinger, oppfôringskalkuner og avlskalkuner 
(innehaver av godkjenningen: Roal Oy) 

19.10.2009  * Gjennomføring meldt 
05.05.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 903/2009 om 
godkjenning av preparatet Clostridium butyricum 
MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) som tilsetningsstoff 
i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av 
godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. 
Ltd, representert av Mitsui & Co. Deutschland 
gmbh) 

19.10.2009  * Gjennomføring meldt 
05.05.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 904/2009  om 
godkjenning av guanidineddiksyre som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger 

19.10.2009  * Gjennomføring meldt 
05.05.2010 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 20 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 905/2009 om 
endring av forordning (EF) nr. 537/2007 med 
hensyn til navnet på innehaveren av 
godkjenningen av gjæringsproduktet Aspergillus 
oryzae (NRRL 458) (Amaferm) 

19.10.2009  * Gjennomføring meldt 
05.05.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 910/2009 om 
godkjenning av ny bruk av Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetjingsstoff i 
fôrvarer for hestar (innehavar av godkjenninga: 
Lallemand SAS) 

20.10.2009  * Gjennomføring meldt 
05.05.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2009 om 
godkjenning av ny bruk av preparatet 
Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for laksefisker og reker 
(innehaver av godkjenningen: Lallemand SAS) 

20.10.2009  * Gjennomføring meldt 
05.05.2010 

23 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  Midlertidig 
anvendelse fra 
12.03.2010. 
Samme dato som 
EØS-komiteens 
beslutning nr. 
137/2007. Faktisk 
ikrafttredelse 
01.05.2010. 

 

 

  Kommisjonsdirektiv 96/3/EF om unntak fra visse 
bestemmelser i rådsdirektiv 93/43/EØF om 
næringsmiddelhygiene med hensyn til 
sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer i bulk 

-  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 21 

  Kommisjonsdirektiv 2004/4/EF om endring av 
direktiv 96/3/EF om unntak fra visse 
bestemmelser i rådsdirektiv 93/43/EØF om 
næringsmiddelhygiene med hensyn til 
sjøtransport av flytende oljer og fettstoffer i b 

-  *  

  Kommisjonsdirektiv 98/28/EF om unntak frå visse 
føresegner i rådsdirektiv 93/43/EØF om 
næringsmiddelhygiene med omsyn til 
sjøtransport av råsukker i bulk 

-  *  

24 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  13.03.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2008/84/EF om fastsettelse 
av spesifikke renhetskriterier for andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer 
og søtstoffer 

10.10.2008  * Gjennomføring meldt 
12.04.2010 

25 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  *  

  Kommisjonsdirektiv 2009/9/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF 
om innføring av et fellesskapsregelverk for 
veterinærpreparater 

04.03.2009  * Gjennomføring meldt 
17.06.2010. 

26 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  13.03.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 771/2008. Om 
fastsettelse av regler for organisering av og 
saksbehandling ved Det europeiske 
kjemikaliebyrås klageinstans 

05.08.2008  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 22 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 987/2008 om 
endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 
registrering, vurdering og godkjenning av samt 
begrensninger for kjemikalier (REACH) 

11.10.2008  *  

27 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) og vedlegg XX (Miljø) 

  13.03.2010 
 

Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 fra 
ISL 08.09.2010. Faktisk 

ikrafttredelse 01.11.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 303/2008 om 
fastsettelse i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 842/2006 av minstekrav 
til og vilkår for gjensidig godkjenning for 
sertifisering av foretak og personell med hensyn 
til fast kjøle-, klimaanleggs- og 
varmepumpeutstyr som inneholder visse 
fluorholdige klimagasser 

02.04.2008   * 
Gjennomføring meldt 

10.05.2010 

  Komisjonsforordning (EF) nr. 304/2008 om 
fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av 
minstekrav til og vilkår for gjensidig godkjenning 
for sertifisering av foretak og personell med 
hensyn til faste brannvernsystemer og 
brannslokkingsapparater som inneholder visse 
fluorholdige klimagasser 

03.04.2008   * 
Gjennomføring meldt 

10.05.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 305/2008 om 
fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av 
minstekrav til og vilkår for gjensidig godkjenning 
for sertifisering av personell som gjenvinner visse 
fluorholdige klimagasser fra høyspentbrytere 

03.04.2008   * 
Gjennomføring meldt 

10.05.2010 
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  Kommisjonsforordning (EF) nr. 306/2008 om 
fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av 
minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning 
av sertifisering av personell som gjenvinner visse 
løsemidler basert på fluorholdige klimagasser, fra 
utstyr 

03.04.2008   * 
Gjennomføring meldt 

10.05.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 307/2008 om 
fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av 
minstekrav til opplæringsprogrammer og 
vilkårene for gjensidig godkjenning av 
opplæringsbevis for personell med hensyn til 
klimaanlegg i visse motorvogner som inneholder 
visse fluorholdige klimagasser 

03.04.2008   * 
Gjennomføring meldt 

10.05.2010 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 308/2008  om 
fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av formatet 
for melding om medlemsstatenes opplærings- og 
sertifiseringsprogrammer 

03.04.2008   * 
Gjennomføring meldt 

10.05.2010 

28 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  13.03.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2009/112/EF om endring av 
rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort 

25.08.2010 
* 

  Gjennomføring meldt 
08.09.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/113/EF  om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF 
om førerkort 

25.08.2010 
* 

  Gjennomføring meldt 
08.09.2010. 
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29 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  13.03.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 fra 
LIE 19.08.2010. Faktisk 

ikrafttredelse 01.10.2010. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/110/EF 
om endring av direktiv 2004/49/EF om sikkerhet 
på Fellesskapets jernbaner 
(jernbanesikkerhetsdirektivet) 

24.12.2008   * 
Gjennomføring meldt 

07.04.2011. 

30 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  13.03.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009 om 
vedtakelse av en felles sikkerhetsmetode 
vedrørende risikoevaluering og risikovurdering 
som omhandlet i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF 

19.05.2009  * Gjennomføring meldt 
26.03.2010. 

31 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  13.03.2010  

  Europaparlamants- og rådsforordning  (EF) nr. 
1335/2008 om endring av forordning (EF) nr. 
881/2004 om opprettelse av et europeisk 
jernbanebyrå (byråforordningen) 

01.01.2009  * Gjennomføring meldt 
23.03.2010. 

32 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  13.03.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 

ventes fra N. Meddelelse 
om forsinkelse fra N 

02.09.2010. Meddelelse 
fra Island 1.9.2011. 

Meddelelse fra Norge 
8.3.2013. Faktisk 

ikrafttredelse 1.5.2013. 
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  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF 
om skipsrederes forsikring mot sjørettslige krav 

01.01.2012 
 

  * 

33 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  13.03.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1144/2009 om 
endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om 
opprettelse av fellesskapslisten over 
luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 
Fellesskapet 

27.11.2009  * Gjennomføring meldt 
02.06.2010. 

34 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX 
(Forbrukervern) 

  13.03.2010  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF 
om villedende og sammenlignende reklame 
(konsolidert versjon) 

12.12.2007  * Gjennomføring meldt 
14.04.2010 

35 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX 
(Forbrukervern) 

  13.03.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 

ventes fra ISL. 
Meddelelse fra Island 
10.11.2011. Faktisk 

krafttredelse 1.1.2012. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/22/EF 
om nedlegging av forbod med omsyn til vern av 
forbrukarinteresser 

29.12.2009   * 

36 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

  13.03.2010  

  Europaparlamants- og rådsforordning (EF) nr. 
1006/2009 om endring av forordning (EF) nr. 
808/2004 om fellesskapsstatistikk over 
informasjonssamfunnet  

20.11.2009  * Gjennomføring meldt 
22.03.2011. 
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  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1022/2009 om 
endring av forordning (EF) nr. 1738/2005, (EF) 
nr. 698/2006 og (EF) nr. 377/2008 om den 
internasjonale standard for yrkesgruppering 
(ISCO) 

01.01.2010 
* 

  Gjennomføring meldt 
22.03.2011. 

  Kommisjonsfororsning (EF) nr. 1023/2009 om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om 
fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet 

19.11.2009  * Gjennomføring meldt 
22.03.2011. 

  Kommisjonsrekommandasjon 2009/824/EF om 
bruken av den internasjonale standarden for 
yrkesgruppering (ISCO-08) 

-  -  

37 12.03.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg  XXII 
(Selskapsrett) 

   Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103. 

Meddelelse fra LIE 
26.11.2010. Meddelelse 

fra Norge 9.9.2011. 
Meddelelse fra Island 

1.9.2011.  Faktisk 
ikrafttredelse 1. 
november 2011. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF 
om endring av rådsdirektiv 77/91/EØF, 
78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 
2005/56/EF med hensyn til krav til rapportering 
og dokumentasjon i forbindelse med fusjoner og 
delinger 

30.06.2011 
 

  * 

38 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  01.05.2010  
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  Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 om 
endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med 
hensyn til vilkårene for forflytning av dyr innen 
samme restriksjonssone og vilkårene for å 
innvilge unntak for dyr fra utførselsforbudet 
fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF 

14.02.2009  * Gjennomføring meldt 
23.06.2010. 

  Rådsdirektiv 2008/120/EF om fastsettelse av 
minstestandarder for vern av svin (konsolidert 
versjon) 

10.03.2009  * Gjennomføring meldt 
19.10.2010. 

  Kommisjonsvedtak 2009/19/EF om endring av 
vedtak 2008/655/EF med hensyn til godkjenning 
av visse medlemsstaters nødvaksinasjonsplaner 
mot blåtunge og om fastsettelse av Fellesskapets 
finansielle bidrag for 2007 og 2008 

02.02.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/248/EF om endring av 
vedtak 2008/185/EF med hensyn til krav til 
dyrehelse ved handel med svin mellom 
medlemsstater eller regioner i medlemsstater 
som er fri for pseudorabies 

08.04.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/255/EF om endring av 
vedtak 2003/135/EF med omsyn til planane for 
utrydding av og naudvaksinasjon mot klassisk 
svinepest hjå viltlevande svin i visse område av 
delstatane Nordrhein-Westfalen og Rheinland-
Pfalz (Tyskland) 

10.04.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/342/EF om endring av 
vedtak 2003/135/EF med omsyn til planane for 
utrydding av og naudvaksinasjon mot klassisk 
svinepest hjå viltlevande svin i visse område av 
delstatane Nordrhein-Westfalen og Rheinland-
Pfalz (Tyskland) 

14.05.2009  *  
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  Kommisjonsvedtak 2009/422/EF om endring av 
vedtak 2003/135/EF med omsyn til planane for 
utrydding av og naudvaksinasjon mot klassisk 
svinepest hjå viltlevande svin i visse område av 
Tyskland 

23.06.2009  *  

39 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  01.05.2010  

  K ommisjonsforordning (EF) nr. 1087/2009 om 
godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-
betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei 
(ATCC PTA 5588), subtilisin framstilt av Bacillus 
subtilis (ATCC 2107) og alfa-amylase framstilt av 
Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, 
ender og oppfôringskalkuner (innehaver av 
godkjenningen: Danisco Animal Nutrition, 
rettssubjekt: Finnfeeds International Limited)  

03.12.2009  * Gjennomføring meldt 
25.05.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1088/2009 om 
godkjenning av ny bruk av et enzympreparat av 
6-fytase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 
17594) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente 
smågriser, oppfôringssvin, oppfôringsfjørfe og 
eggleggende fjørfe (innehaver av godkjenningen: 
DSM Nutritional Products Ltd., representert ved 
DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.) 

03.12.2009  * Gjennomføring meldt 
25.05.2010. 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 29 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1091/2009 om 
odkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-
betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei 
(MUCL 49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase 
framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) 
som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: 
Aveve NV) 

04.12.2009  * Gjennomføring meldt 
25.05.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1096/2009 om 
odkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-
betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 
109.713) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
oppfôringskyllinger, om godkjenning av en ny 
bruk av dette preparatet som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for ender (innehaver av godkjenningen: 
BASF SE) og om endring av forordning (EF) nr. 
1458/2005 

07.12.2009  * Gjennomføring meldt 
25.05.2010. 

40 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder prøving og 
sertifisering) 

  01.05.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2007/68/EF om endring av 
vedlegg iiia til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/13/EF med hensyn til visse 
næringsmiddelingredienser 

31.05.2008  * Gjennomføring meldt 
12.05.2010. 

41 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  01.05.2010  
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  Kommisjonsforordning (EF) nr. 415/2009 om 
endring av direktiv 2007/68/EF om endring av 
vedlegg iiia til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/13/EF med hensyn til visse 
næringsmiddelingredienser 

28.05.2009  * Gjennomføring meldt 
12.05.2010. 

  Kommisjonsforordning  (EF) nr. 822/2009 om 
endring av vedlegg II, III og IV til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 
av azoksystrobin, atrazin, klormekvat, cyprodinil, 
ditiokarbamater, fludioksonil, fluroksypyr, 
indoksakarb, mandipropamid, kaliumtrijodid, 
spirotetramat, tetrakonazol og tiram i eller på 
visse produkter 

11.09.2009  * Gjennomføring meldt 
02.07.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2008/128/EF om spesifikke 
renhetskriterier for fargestoffer til bruk i 
næringsmidler 

30.01.2009  * Gjennomføring meldt 
11.06.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/10/EF om endring av 
direktiv 2008/84/EF om fastsettelse av spesifikke 
renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i 
næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer 

13.02.2010  * Gjennomføring meldt 
17.08.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/32/EF om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om bruk av 
ekstraksjonsmidler ved framstilling av 
næringsmidler og næringsmiddelingredienser 

26.06.2009  * Gjennomføring meldt 
11.06.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/106/EF om endring av 
rådsdirektiv 2001/112/EF med hensyn til 
fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet 
på konsum 

01.01.2011 
* 
 

  Gjennomføring meldt 
19.01.2011. 
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42 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  01.05.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 450/2009 om 
aktive og intelligente materialer og gjenstander 
beregnet på å komme i kontakt med 
næringsmidler 

19.06.2009  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 953/2009 om 
stoffer som for særlige ernæringsformål kan 
tilsettes næringsmidler til bruk ved spesielle 
ernæringsmessige behov 

01.01.2010  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 975/2009 om 
endring av direktiv 2002/72/EF om 
plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på 
å komme i kontakt med næringsmidler 

09.11.2009  * Gjennomføring meldt 
13.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1050/2009 om 
endring av vedlegg II og III til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn 
til grenseverdier for restmengder av 
azoksystrobin, acetamiprid, klomazon, 
cyflufenamid, emamektinbenzoat, famoksadon, 
fenbutatinoksid, flufenoxuron, fluopikolid, 
indoksakarb, ioksynil, mepanipyrim, 
protiokonazol, pyridalyl, tiakloprid og 
trifloksystrobin i eller på visse produkter 

07.11.2009  * Gjennomføring meldt 
02.07.2010. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF 
om næringsmidler til bruk ved spesielle 
ernæringsmessige behov (omarbeiding) 

09.06.2009  * Gjennomføring meldt 
20.05.2010. 

43 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  01.05.2010  
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  Kommisjonsvedtak 2009/786/EF om fritak for Det 
forente kongerike for visse plikter til å anvende 
rådsdirektiv 66/402/EØF med hensyn til Avena 
strigosa Schreb. 

17.11.2009  *  

44 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder prøving og 
sertifisering) 

  01.05.2010  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/64/EF 
om demping av radiostøy fra jordbruks- og 
skogbrukstraktorer (elektromagnetisk 
kompatibilitet) 

10.09.2009  * Gjennomføring meldt 
11.06.2010. 

45 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder prøving og 
sertifisering) 

  01.05.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1107/2008 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse 
vedlegg I og IV til den tekniske utvikling 

27.11.2008  * Gjennomføring meldt 
24.06.2010. 

46 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder prøving og 
sertifisering) 

  01.05.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 fra 
Island 16.9.2011. Faktisk 
ikrafttredelse 1.11.2011. 

  Kommisjonsvedtak 2009/603/EF om fastsettelse 
av krav til registrering av produsenter av batterier 
og akkumulatorer i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF 

06.08.2009   * 

47 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder prøving og 
sertifisering) 

  01.05.2010  
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 33 

  Kommisjonsdirektiv 2006/78/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske 
produkter for å tilpasse vedlegg II til nevnte 
direktiv til den tekniske utvikling 

30.03.2007  * Gjennomføring meldt 
12.05.2010. 

48 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder prøving og 
sertifisering) 

  01.05.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2009/129/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske 
produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte 
direktiv til den tekniske utvikling 

01.12.2009  * Gjennomføring meldt 
02.06.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/130/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske 
produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte 
direktiv til den tekniske utvikling 

02.11.2009  * Gjennomføring meldt 
11.06.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/134/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske 
produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte 
direktiv til den tekniske utvikling 

18.11.2009  * Gjennomføring meldt 
11.06.2010. 

49 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder prøving og 
sertifisering) 

  01.05.2010  

  Kommisjonsrekommandasjon 2009/524/EF om 
tiltak for å bedre det felles markeds virkemåte 

29.06.2009  -  
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 34 

50 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 
(Finansielle tjenester) og vedlegg XII (Fri 
bevegelighet for kapital) 

  01.05.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 fra 
ISL + N+ LIE. Meddelelse 

om forsinkelse fra N 
21.10.2010. Meddelelse 

fra LIE 26.11.2010. 
Meddelelse fra ISL 

10.11.2011. Meddelelse 
fra NO 7.12.2011. Faktisk 
ikrafttredelse 1. februar 

2012. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/44/EF 
om endring av direktiv 98/26/EF om endeleg 
oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for 
verdipapir og direktiv 2002/47/EF om avtaler om 
finansiell sikkerhetsstillelse, med omsyn til 
samankopla system og gjeldsfordringar 

30.12.2010   * 

51 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) og vedlegg XIV 
(Konkurranseregler) 

  01.05.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 906/2009 om 
anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på 
visse grupper av avtaler, beslutninger og 
samordnet opptreden mellom rederier som driver 
linjefart (konsortier) 

26.04.2010  *  

52 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV 
(Konkurranseregler) 

  01.05.2010  
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 35 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 267/2010 om 
anvendelsen av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om 
Den europeiske unions virkemåte på visse 
grupper av avtaler, beslutninger og samordnet 
opptreden i forsikringssektoren 

01.04.2010   * 

53 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 
(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 
arbeidsrett og lik behandling av kvinner og 
menn) 

  01.05.2010  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/104/EF 
om minstekrav til helse og sikkerhet i forbindelse 
med arbeidstakernes bruk av arbeidsutstyr i 
arbeidet (annet særdirektiv i henhold til artikkel 
16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) 

23.10.2009  * Gjennomføring meldt 
16.05.2011. 

54 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 
(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 
arbeidsrett og lik behandling av kvinner og 
menn) 

  01.05.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103. 

Meddelelse fra LIE 
26.11.2010. Meddelelse 
om forsinkelse fra ISL 
18.11.2011. Meddelelse 

fra Island 5. 9.2012. 
Faktisk ikrafttredelse 

1.11.2012. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/38/EF 
om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg 
eller en framgangsmåte i foretak som omfatter 
virksomhet i flere medlemsstater og i konserner 
som omfatter foretak i flere medlemsstater, med 
sikte på å informere og konsultere arbeidstakere 

05.06.2011 
* 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 36 

55 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

  01.05.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 fra 
N 25.06.2010 og fra LIE 
19.08.2010, samt fra ISL 

13.05.2011. Faktisk 
ikrafttredelse 1. juli 2011. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF om 
etablering av en infrastruktur for geografisk 
informasjon i Det europeiske fellesskap 
(INSPIRE)  

15.05.2009   * 

56 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

  01.05.2010  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF 
om samordning av de garantier som kreves i 
medlemsstatene av selskaper som definert i 
traktatens artikkel 48 annet ledd for å verne 
selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, 
med det formål å gjøre garantiene likeverdige 

21.10.2009  *  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/102/EF 
på området selskapsrett om 
enpersonsaksjeselskaper 

21.10.2009  * Gjennomføring meldt 
28.05.2010. 

57 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

  01.05.2010  

  Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 
2009/C 155/01 om opprettelse av en europeisk 
referanseramme for kvalitetssikring av yrkesrettet 
utdanning og opplæring (32009H0708.01) 

-  -  
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  Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 
2009/C 155/02 om opprettelse av et europeisk 
system for studiekvalifikasjoner innen yrkesrettet 
utdanning og opplæring (ECVET) 
(32009H0708.02) 

-  -  

58 30.04.2010 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

  01.05.2010  

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
923/2009 om endring av forordning (EF) nr. 
1692/2006 om innføring av det andre "Marco 
Polo"-programmet for tildeling av finansiell støtte 
frå Fellesskapet for å fremje eit meir miljøvennleg 
godstransportsystem (Marco Polo II) 

10.10.2009  *  

59 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  12.06.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 399/2008 om 
endring av vedlegg VIII til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til 
visse typer bearbeidet fôr til kjæledyr 

26.05.2008  * Gjennomføring meldt 
28.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 437/2008 om 
endring av vedlegg VII, X og XI til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1774/2002 med hensyn til kravene til bearbeiding 
av melk og melkebaserte produkter definert som 
materiale i kategori 3 

01.05.2008  * Gjennomføring meldt 
28.06.2010. 
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  Kommisjonsforordning (EF) nr. 523/2008 om 
endring av vedlegg VIII, X og XI til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1774/2002 med hensyn til import av 
blodprodukter til framstilling av tekniske 
produkter 

14.06.2008  * Gjennomføring meldt 
28.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 777/2008 om 
endring av vedlegg I, V og VII til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1774/2002 om hygieneregler for animalske 
biprodukter som ikke er beregnet på konsum 

25.08.2008  * Gjennomføring meldt 
28.06.2010. 

  Kommisjonsvedtak 2008/48/EF om endring av 
vedtak 2004/407/EF om midlertidige hygiene- og 
sertifiseringsregler i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1774/2002 med hensyn til import av fotografisk 
gelatin fra visse tredjestater 

01.01.2008  *  

60 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) og 
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

  12.06.2010  

  Kommisjonsvedtak 2008/47/EF om godkjenning 
av den kontroll før eksport som De forente stater 
foretar av jordnøtter og produkter framstilt av 
jordnøtter med hensyn til forekomst av 
aflatoksiner 

01.12.2007  *  

  Rådsbeslutning 2008/486/EF om oppnevning av 
halvparten av medlemmene i styret for Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

01.07.2008  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 39 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 202/2008 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 178/2002 med hensyn til antall og navn 
på vitenskapsgruppene til Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet 

25.03.2008  * Gjennomføring meldt 
10.06.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009 om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til 
strengere offentlig kontroll ved import av visse 
fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk 
opprinnelse, og om endring av vedtak 
2006/504/EF 

25.01.2010  * Gjennomføring meldt 
08.07.2010. 

61 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  12.06.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1097/2009 om 
endring av vedlegg II til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 
grenseverdier for restmengder av dimetoat, 
etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, 
metomyl, ometoat, oksydemeton-metyl, 
procymidon, tiodikarb og vinklozolin i eller på 
visse produkter 

07.06.2010  * Gjennomføring meldt 
04.08.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/163/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF om 
søtstoffer til bruk i næringsmidler med hensyn til 
neotam 

12.10.2010 
* 

   

62 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  12.06.2010  
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  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/62/EF 
om plasseringsstedet for bakre kjennemerke på 
motorvogner med to eller tre hjul 

20.08.2009  * Gjennomføring meldt 
15.09.2010. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/79/EF 
om fastholdingsinnretninger for passasjerer på 
motorvogner med to hjul 

03.08.2009  * Gjennomføring meldt 
15.09.2010. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/80/EF 
om merking av betjeningsinnretninger, 
kontrollinnretninger og indikatorer for 
motorvogner med to eller tre hjul 

24.08.2009  * Gjennomføring meldt 
15.09.2010. 

63 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  12.06.2010  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/63/EF 
om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- 
og skogbrukstraktorer med hjul 

09.09.2009  * Gjennomføring meldt 
22.06.2010. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/66/EF 
om styreinnretninger for jordbruks- og 
skogbrukstraktorer med hjul 

03.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.06.2010. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/76/EF 
om lydnivået ved ørene til førere av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer med hjul 

03.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.06.2010. 

64 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  12.06.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2009/84/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av sulfurylfluorid som et 
aktivt stoff i vedlegg I 

19.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 
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  Kommisjonsdirektiv 2009/85/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av kumatetralyl som et 
aktivt stoff i vedlegg I 

18.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/86/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av fenpropimorf som et 
aktivt stoff i vedlegg I 

19.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/87/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av indoksakarb som et 
aktivt stoff i vedlegg I 

19.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/88/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
heblikk på oppføring av tiakloprid som et aktivt 
stoff i vedlegg I 

20.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/89/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av nitrogen som et aktivt 
stoff i vedlegg I 

19.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/91/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av dinatriumtetraborat som 
et aktivt stoff i vedlegg I 

21.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/92/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av bromadiolon som et 
aktivt stoff i vedlegg I 

21.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 
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  Kommisjonsdirektiv 2009/93/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av kloralose som et aktivt 
stoff i vedlegg I 

21.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/94/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av borsyre som et aktivt 
stoff i vedlegg I 

21.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/95/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av aluminiumfosfid som 
frigir fosfin, som et aktivt stoff i vedlegg I 

21.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/96/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av dinatriumoktaborat, 
tetrahydrat som et aktivt stoff i vedlegg I 

21.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/98/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av boroksid som et aktivt 
stoff i vedlegg I 

23.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/99/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av klorafacinon som et 
aktivt stoff i vedlegg I 

24.08.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

65 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  12.06.2010  

  Kommisjonsdriektiv 2009/150/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av flocoumafen som et 
aktivt stoff i vedlegg I 

31.12.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 
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  Kommisjonsdirektiv 2009/151/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av tolylfluanid som et aktivt 
stoff i vedlegg I 

31.12.2009  * Gjennomføring meldt 
22.10.2010. 

66 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  12.06.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 551/2009 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 648/2004 om vaske- og 
rengjøringsmidler for å tilpasse vedlegg III og VII 
(unntak for overflateaktive stoffer) 

27.06.2009  * Gjennomføring meldt 
13.9.2011. 

  Kommisjonsvedtak 2009/428/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF 
med omsyn til unntak for bruk av bly som 
ureinske i RIG Faraday-rotatorar som vert nytta i 
fiberoptiske kommunikasjonssystem, for å 
tilpasse vedlegget til den tekniske utviklinga 

24.06.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/443/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF 
om unntak for bruk av bly, kadmium og kvikksølv, 
for å tilpasse vedlegget til den tekniske utviklinga 

11.06.2009  *  

67 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  12.06.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 304/2009 om 
endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- 
og rådsforordning EF) nr. 850/2004 med hensyn 
til behandling av avfall som inneholder 
persistente organiske forurensende stoffer, i 
termiske og metallurgiske produksjonsprosesser 

04.05.2009  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 
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-dato for         
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ikrafttredelse 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 44 

68 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) og vedlegg XIII (Transport) 

  12.06.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2009/26/EF om skipsutstyr 06.04.2010  * Gjennomføring meldt 
30.06.2010. 

69 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 
(Energi) 

  12.06.2010  

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
106/2008 om eit fellesskapsprogram for 
energieffektivitetsmerking av kontorutstyr 

01.03.2008  * Gjennomføring meldt 
23.09.2010. 

70 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  12.06.2010  

  
Kommisjonsvedtak 2009/959/EU om endring av 
kommisjonsvedtak 2007/230/EF om et skjema 
vedrørende bestemmelser på det sosiale 
området innen veitransport 

16.12.2009  *  

71 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  12.06.2010  

  
Kommisjonsdirektiv 2009/131/EF om endring av 
vedlegg VII til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets 
jernbanesystem 

19.07.2010   Meddelelse iht.  EØS-
avtalens artikkel 103 fra 
LIE 08.12.2010. Faktisk 

ikrafttredelse 01.02.2011. 
* 

Gjennomføring meldt 
17.06.2010. 

72 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  12.06.2010  
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 45 

  Kommisjonsdirektiv 2008/126/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF 
om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for 
fart på innlands vannveier 

31.01.2009  *  

  Kommisjonsdirektiv 2009/46/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF 
om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for 
fart på innlands vannveier 

30.04.2009  *  

  Kommisjonsdirektiv 2009/56/EF om rettelse av 
direktiv 2008/126/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF 
om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for 
fart på innlands vannveier, med hensyn til 
gjennomføringsdatoen 

13.06.2009  *  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/100/EF 
om gjensidig godkjenning av sjødyktighetsbevis 
for fartøyer for fart på innlands vannveier 

22.10.2009  *  

73 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  12.06.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 536/2008 om 
gjennomføring av artikkel 6 nr. 3 og artikkel 7 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 782/2003 om forbud mot organiske 
tinnforbindelse på skip og om endring av 
forordningen 

20.07.2008  * Gjennomføring meldt 
29.06.2010. 

74 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  12.06.2010  
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 46 

  
Kommisjonsforordning (EF) nr. 18/2010 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF] nr. 300/2008 med hensyn til spesifikasjoner 
for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for 
sikkerhet i sivil luftfart 

01.02.2010  * Gjennomføring meldt 
22.03.2011. 

75 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  12.06.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 72/2010 om 
fastsetting av framgangsmåter for utføring av 
Kommisjonens inspeksjoner på området 
luftfartssikkerhet 

16.02.2010  * Gjennomføring meldt 
22.03.2011. 

76 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  12.06.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1194/2009 om 
endring av kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1702/2003 om fastsettelse av 
gjennomføringsregler for luftdyktighets- og 
miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende 
produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av 
konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner 

 

27.12.2009  * Gjennomføring meldt 
27.09.2010. 

77 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV 
(Konkurranseregler) 

  12.06.2010  

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 330/2010 om 
anvendelsen av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om 
Den europeiske unions virkemåte på grupper av 
vertikale avtaler og samordnet opptreden 

01.06.2010  *  
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 47 

78 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

  12.06.2010  

  Rådsforordning (EF) nr. 219/2007 om opprettelse 
av et fellesforetak for å utvikle en ny generasjon 
av det europeiske systemet for lufttrafikkstyring 
(SESAR) 

28.02.2007  *  

79 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

  12.06.2010  

  Rådsforordning (EF) nr. 1361/2008 om endring 
av forordning (EF) nr. 219/2007 om opprettelse 
av et fellesforetak for å utvikle en ny generasjon 
av det europeiske systemet for lufttrafikkstyring 
(SESAR) 

01.01.2009  *  

80 11.06.2010 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

  12.06.2010  

  Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 
922/2009/EF om samverknadsløysingar for 
europeiske offentlege forvaltingar (ISA) 

23.10.2009  * 
Anvendelse fra 

01.01.2010 

 

81 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  03.07.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 885/2009 om 
endring av forordning (EF) nr. 378/2005 med 
hensyn til referanseprøver, gebyrer og 
laboratoriene oppført i vedlegg II 

16.10.2009  * Gjennomføring meldt 
23.07.2010. 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 48 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1269/2009 om 
endring av forordning (EF) nr. 243/2007 med 
omsyn til det lågaste innhaldet av eit 
tilsetjingsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin 

11.01.2010  * Gjennomføring meldt 
29.10.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1270/2009 om 
permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer 
i fôrvarer 

11.01.2010  * Gjennomføring meldt 
29.10.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 8/2010 om 
godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus 
licheniformis (DSM 19670) som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av 
godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd, 
representert av DSM Nutritional Products 
Sp.Z.o.o) 

27.01.2010  * Gjennomføring meldt 
29.10.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 9/2010 om 
godkjenning av endo-1,4-betaxylanase framstilt 
av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppforingskyllinger, 
verpehøner, ender og oppforingskalkuner 
(innehaver av godkjenningen: Danisco Animal 
Nutrition, Finnfeeds International Limited) 

27.01.2010  * Gjennomføring meldt 
29.10.2010. 

  Kommisjonsdirektiv 2010/6/EU om endring av 
vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/32/EF med hensyn til kvikksølv, fri 
gossypol, nitritter og Mowrah, Bassia, Madhuca 

01.11.2010 
* 

   

82 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  03.07.2010  
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 49 

  Kommisjonsdirektiv 2009/121/EF om endring av 
vedlegg I og II til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2008/121/EF om navn på 
tekstilprodukter for å tilpasse vedleggene til den 
tekniske utvikling 

10.10.2009  * Gjennomføring meldt 
16.09.2010. 

83 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  03.07.2010  

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 105/2010 om 
endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 om 
fastsettelse av grenseverdier for visse 
forurensende stoffer i næringsmidler med hensyn 
til okratoksin A 

01.07.2010  * Gjennomføring meldt 
26.08.2010 

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 165/2010 om 
endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 om 
fastsettelse av grenseverdier for visse 
forurensende stoffer i næringsmidler med hensyn 
til aflatoksiner 

09.03.2010  * Gjennomføring meldt 
26.08.2010 

84 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  03.07.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2009/164/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske 
produkter for å tilpasse vedlegg II og III til den 
tekniske utvikling 

11.01.2010  * Gjennomføring meldt 
16.08.2010 

85 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 
(Finansielle tjenester) 

  03.07.2010  
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  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/111/EF 
om endring av direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF 
og 2007/64/EF med hensyn til banker tilknyttet 
sentralorganer, visse elementer knyttet til 
ansvarlig kapital, store eksponeringer, 
tilsynsordninger og krisehåndtering 

31.10.1010   Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 

ventes fra ISL. 
Meddelelse fra LIE 

23.03.2011. 
Meddelelse fra ISL 
10.11.2011. Faktisk 

ikrafttredelse 1.1.2012. 
* 

86 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg X 
(Generelle tjenester) 

  03.07.2010  

  Kommisjonsvedtak 2009/739/EF om fastsettelse 
av de praktiske ordningene for elektronisk 
informasjonsutveksling mellom medlemsstatene i 
henhold til kapittel VI i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre 
marked 

02.10.2009  * Gjennomføring meldt 
15.07.2010. 

87  Beslutningen ble trukket.   03.07.2010  

88 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  03.07.2010  

  Kommisjonsvedtak 2009/965/EF om 
referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF 
om samtrafikkevnen i Fellesskapets 
jernbanesystem 

22.12.2009  * Gjennomføring meldt 
12.07.2010. 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 51 

89 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  03.07.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 fra 
LIE 04.01.2011. Faktisk 

ikrafttredelse 01.03.2011. 
 

  Kommisjonsdirektiv 2009/149/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF 
om felles sikkerhetsindikatorer og felles metoder 
for beregning av kostnadene ved ulykker 

18.06.2010   * 
Gjennomføring meldt 

12.07.2010. 

90 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  03.07.2010  

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1371/2007 om jernbanepassasjerers rettigheter 
og forpliktelser 

03.12.2009  *  

91 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV 
(Konkurranseregler) 

  03.07.2010  

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 461/2010 om 
anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om 
Den europeiske unions virkemåte på grupper av 
vertikale avtaler og samordnet opptreden i 
motorvognsektoren 

01.06.2010  *  

92 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 
(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 
arbeidsrett og lik behandling av kvinner og 
menn) og protokoll 37 

  03.07.2010  

  Kommisjonsvedtak 2009/17/EF om nedsettelse 
av en ekspertkomité for utsending av 
arbeidstakere  

13.01.2009  *  

93 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

  03.07.2010  
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  Kommisjonsvedtak 2009/543/EF om fastsettelse 
av miljøkriterier for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til utendørs maling og 
lakk 

14.07.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/544/EF om fastsettelse 
av miljøkriterier for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til innendørs maling og 
lakk 

14.07.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/563/EF om fastsetjing 
av miljøkriteria for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til fottøy 

09.07.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/564/EF om fastsetjing 
av miljøkriteria for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til campingplasstenester 

09.07.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/567/EF om fastsettelse 
av miljøkriterier for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket for tekstilprodukter 

09.07.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/568/EF om fastsettelse 
av miljøkriterier for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til mykpapir 

09.07.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/578/EF om fastsetjing 
av miljøkriteria for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til overnattingstenester 

09.07.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/598/EF om fastsetjing 
av miljøkriterium for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til madrassar 

09.07.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/607/EF om fastsettelse 
av miljøkriteriene for tildeling av EF-miljømerket 
til harde dekker 

09.07.2009  *  
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94 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

  03.07.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1136/2009 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. 1 

30.11.2009  * Gjennomføring meldt 
23.07.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1142/2009 om 
endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om 
vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 17 fra Den 
internasjonale tolkningskomité for finansiell 
rapportering (IFRIC) 

30.11.2009  * Gjennomføring meldt 
23.07.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1164/2009 om 
endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om 
vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 18 fra Den 
internasjonale tolkningskomité for finansiell 
rapportering (IFRIC) 

04.12.2009  * Gjennomføring meldt 
23.07.2010. 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 54 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1165/2009 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) 4 og IFRS 7 

04.12.2009  * Gjennomføring meldt 
23.07.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1171/2009 om 
endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om 
vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 9 fra Den 
internasjonale tolkningskomité for finansiell 
rapportering (IFRIC) samt internasjonal 
regnskapsstandard (IAS) 39 

04.12.2009  * Gjennomføring meldt 
23.07.2010. 

95 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

  03.07.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 fra 
ISL 14.02.2011. Faktisk 

ikrafttredelse 01.04.2011. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1293/2009 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) 32 

28.12.2009   * 
Gjennomføring meldt 

23.07.2010. 

96 02.07.2010 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter 

  03.07.2010  
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Nr. Vedtatt 
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 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 
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beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 55 

  Om samarbeid om deltakelse for budsjettåret 
2010 i samarbeid om gjennomføring og utvikling 
av det indre marked (budsjettpostene 
12.01.04.01, 12.02.01, 02.03.01, 02.01.04.01) 

-  *  

97 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  01.11.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2009/97/EF om endring av 
direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing 
av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 
2002/53/EF og 2002/55/EF med omsyn til kva 
eigenskapar som minst skal omfattast av og 
kvaminstekrav som skal gjelde for gransking av 
visse sortar av jordbruksvekstrar og grønsaker 

01.01.2010  *  

  Kommisjonsdirektiv 2009/145/EF om visse 
unntak med henblikk på godkjenning av 
landsorter og andre grønnsaksorter som 
tradisjonelt har vært dyrket på visse steder og i 
visse regioner og som er truet av genetisk 
erosjon, og av grønnsaksorter som er uten 
egentlig verdi for kommersiell produksjon av 
avlinger, men som er utviklet for dyrking under 
særlige forhold, og om markedsføring av slike 
landsorter og andre sorter 

31.12.2010 
* 

   

98 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  01.11.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 637/2009 om 
fastsettelse av gjennomføringsregler med hensyn 
til hvor egnet sortsnavn for jordbruksvekster og 
grønnsakarter er  

12.09.2009  *  
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Nr. Vedtatt 
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 Tittel Gjennomførings
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rettsakten 
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for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 56 

99 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  01.11.2010  

  Kommisjonsbeslutning 2010/198/EU om fritak for 
Latvia  for visse plikter til å anvende rådsdirektiv 
66/402/EØF og 2002/57/EF med hensyn til 
Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch 
og Helianthus annuus L.   

27.04.2010  *  

100 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  01.11.2010  

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 178/2010 om 
endring av forordning (EF) nr. 401/2006 med 
hensyn til jordnøtter (peanøtter), andre 
oljeholdige frø, trenøtter, aprikoskjerner, lakris og 
vegetabilsk olje 

13.03.2010  * Gjennomføring meldt 
20.10.2010. 

101 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  01.11.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2009/159/EF om endring av 
rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske 
produkter for å tilpasse vedlegg III til den 
tekniske utvikling 

21.12.2009  * Gjennomføring meldt 
04.11.2010. 

102 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg X 
(Generelle tjenester) 

  01.11.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 fra 
ISL 16.9.2011. Faktisk 

ikrafttredelse 1.11.2011. 



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 57 

  Kommisjonsvedtak 2009/767/EF om fastsettelse 
av tiltak for å forenkle bruken av elektroniske 
framgangsmåter ved hjelp av "felles 
kontaktpunkter" i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF 
om tjenester i det indre marked 

28.12.2009   * 
Gjennomføring meldt 

01.11.2010. 

103 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  01.11.2010  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF 
om teknisk kontroll av motorvogner og deres 
tilhengere 

27.06.2009  * Gjennomføring meldt 
01.11.2010. 

104 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  01.11.2010  

  Kommisjonsvedtak 2009/810/EF om utarbeiding 
av standardskjemaet for rapportering nevnt i 
artikkel 17 i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 561/2006 

05.11.2009  *  

105 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  01.11.2010  

  Kommisjonsforordning  (EU) nr. 164/2010 om 
tekniske spesifikasjoner for elektroniske 
meldingssystemer for fartøyer i fart på innlands 
vannveier som nevnt i artikkel 5 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF 
om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester 
(RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet 

07.03.2010  *  

106 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  01.11.2010  
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Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 
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beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 58 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1163/2009 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 417/2002 om framskunda innføring av 
krav om dobbelt skrog eller tilsvarande 
konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog 

20.12.2009  * Gjennomføring meldt 
18.11.2009. 

  Kommisjonsvedtak 2009/491/EF om kriterier som 
skal benyttes for å avgjøre om virksomheten til 
en organisasjon som opptrer på vegne av en 
flaggstat, kan anses som en uakseptabel trussel 
mot sikkerheten og miljøet 

25.06.2009  *  

107 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  02.10.2010  

  Kommisjonsforordning  (EF) nr. 1254/2009 om 
fastsettelse av kriterier for hvordan 
medlemsstatene kan fravike de felles 
grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil 
luftfart og vedta alternative sikkerhetstiltak 

07.01.2010 
 

 * Gjennomføring meldt 
22.03.2011. 

108 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  02.10.2010  

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 273/2010 om 
endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om 
opprettelse av fellesskapslisten over 
luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i 
Fellesskapet 

01.04.2010  *  

109 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 
(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 
arbeidsrett og lik behandling av kvinner og 
menn) 

  01.11.2010  
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Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 59 

  Rådsdirektiv 2009/13/EF om gjennomføring av 
avtalen inngått av Sammenslutningen av 
skipsredere i Den europeiske union (ECSA) og 
Den europeiske transportarbeiderføderasjon 
(ETF) i tilknytning til Konvensjon om sjøfolks 
arbeids- og levevilkår, 2006, og om endring av 
direktiv 1999/63/EF 

-  *  

110 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

  01.11.2010  

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 275/2010 om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 295/2008 med hensyn til 
kriterier for vurdering av kvaliteten på statistikk 
over foretaksstrukturer 

21.04.2010  * Gjennomføring meldt 
22.03.2011. 

111 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

  01.11.2010  

  Kommisjonsforordning  (EU) nr. 220/2010 om 
vedtakelse av programmet med 
tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2013 til 
2015 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i 
rådsforordning (EF) nr. 577/98 

24.03.2010  * Gjennomføring meldt 
22.03.2011. 

112 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

  01.11.2010  
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Nr. Vedtatt 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 60 

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 351/2010 om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om 
Fellesskapets statistikk over inn- og utvandring 
og internasjonal beskyttelse, med hensyn til 
fastsettelse av kategorierav grupper av 
fødselsstater, grupper av stater for tidligere 
vanlig bosted, grupper av stater for neste vanlig 
bosted og grupper av statsborgerskap 

14.05.2010  * Gjennomføring meldt 
23.03.2011. 

113 01.10.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

  01.11.2010  

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 243/2010 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 forbedringerav 
internasjonale standarder for finansiell 
rapportering (IFRS-er) 

28.03.2010  * Gjennomføring meldt 
17.01.2011. 

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 244/2010 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) 2 

28.03.2010  * Gjennomføring meldt 
17.01.2011. 

114 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  11.11.2010  
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Nr. Vedtatt 
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Fastsatt dato 

for 
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Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 61 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 357/2008 om 
endring av vedlegg V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse 
av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 
visse typer overførbar spongiform encefalopati 

26.04.2008  * Gjennomføring meldt 
30.11.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 571/2008 om 
endring av vedlegg III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til 
kriteriene for revisjon av de årlige 
overvåkingsprogrammene for BSE 

10.07.2008  * Gjennomføring meldt 
30.11.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 584/2008 om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til 
fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av 
Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium 
hos kalkuner 
 

01.07.2008  * Gjennomføring meldt 
16.11.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 746/2008 om 
endring av vedlegg VII til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse 
av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 
visse typer overførbar spongiform encefalopati 

29.09.2008  * Gjennomføring meldt 
30.11.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 933/2008 om 
endring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med 
hensyn til identifikasjonsmerking av dyr og 
transportdokumentenes innhold 

14.10.2008  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 956/2008 om 
endring av vedlegg IV til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse 
av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 
visse typer overførbar spongiform encefalopati 

20.10.2008  * Gjennomføring meldt 
30.11.2010. 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 62 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008 om 
gjennomføring av direktiv 2006/88/EF med 
hensyn til vilkår og krav til utstedelse av 
sertifikater ved omsetning og import til 
Fellesskapet av akvakulturdyr og produkter av 
disse, og om utarbeiding av en liste over 
smitteoverførende arter 

01.01.2009  * Gjennomføring meldt 
31.01.2011. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 103/2009 om 
endring av vedlegg VII og IX til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
999/2001 om fastsettelse av regler for å 
forebygge, bekjempe og utrydde visse typer 
overførbar spongiform encefalopati 

24.02.2009  * Gjennomføring meldt 
30.11.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 129/2009 om 
endring av forordning (EF) nr. 197/2006 med 
hensyn til gyldighetstiden for overgangstiltakene 
for tidligere næringsmidler 

17.02.2009  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 162/2009 om 
endring av vedlegg III og X til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om 
fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe 
og utrydde visse typer overførbar spongiform 
encefalopati 

19.03.2009  * Gjennomføring meldt 
30.11.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 163/2009 om 
endring av vedlegg IV til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse 
av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde 
visse typer overførbar spongiform encefalopati 

19.03.2009  * Gjennomføring meldt 
30.11.2010. 
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 63 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 199/2009 om et 
overgangstiltak som gir unntak fra 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
2160/2003 med hensyn til direkte levering av 
små mengder ferskt kjøtt fra flokker av broilere 
og kalkuner 

03.04.2009  * Gjennomføring meldt 
16.11.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 213/2009 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 2160/2003 og forordning (EF) nr. 
1003/2005 med hensyn til bekjempelse og 
påvisning av salmonella i avlsflokker av Gallus 
gallus og kalkuner 

01.04.2009  * Gjennomføring meldt 
16.11.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 759/2009 om 
endring av vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 
21/2004 om opprettelse av et system for 
identifikasjon og registrering av sauer og geiter 

09.09.2009  *  

  Kommisjonsdirektiv 2008/53/EF om endring av 
vedlegg IV til rådsdirektiv 2006/88/EF med 
hensyn til vårviremi hos karpe (SVC) 

01.08.2008  * Gjennomføring meldt 
07.01.2011. 

  Rådsdirektiv 2008/71/EF om identifikasjon og 
registrering av svin 

28.08.2008  * Gjennomføring meldt 
10.05.2011. 

  Kommisjonsvedtak 2008/392/EF om 
gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med 
hensyn til en Internett-basert informasjonsside for 
å gjøre opplysninger om akvakulturvirksomheter 
og godkjente foredlingsvirksomheter elektronisk 
tilgjengelige 

01.08.2008  *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2010  
 

Nr. Vedtatt 

dato 

 Tittel Gjennomførings

-dato for         

rettsakten 

Offentlig-

gjøringsdato 

Fastsatt dato 

for 

beslutningens 

ikrafttredelse 

Evt. kommentarer 

vedr. ikrafttredelse 

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 64 

  Kommisjonsvedtak 2008/650/EF om endring av 
rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om 
dyresykdom i Fellesskapet for å oppføre visse 
sykdommer på listen over meldepliktige 
sykdommer og for å stryke ondartet smittsom 
griselammelse fra listen 

01.08.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/815/EF om godkjenning 
av visse nasjonale programmer for bekjempelse 
av salmonella hos flokker av broilere av arten 
Gallus gallus 

01.12.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/896/EF om 
retningslinjer for programmene for risikobasert 
overvåking av dyrehelsen fastsatt ved 
rådsdirektiv 2006/88/EF 

22.12.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/908/EF om tillatelse til 
at visse medlemsstater reviderer sine årlige 
overvåkingsprogrammer for BSE 

01.01.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/946/EF om 
gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med 
hensyn til krav til karantene for akvakulturdyr 

01.01.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/177/EF  om 
gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med 
hensyn til programmer for overvåking og 
utryddelse samt sykdomsfri status for 
medlemsstater, soner og segmenter 

01.11.2008  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/247/EF om endring av 
vedtak 2003/322/EF med hensyn til fôring av 
visse arter av åtselfugler i Bulgaria med kategori 
1-materiale 

08.04.2009  *  
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Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas 65 

  Kommisjonsvedtak 2009/722/EF om endring av 
vedtak 2003/324/EF med hensyn til unntak fra 
forbudet mot resirkulering innenfor samme art i 
forbindelse med fôring av visse pelsdyr i Latvia 

20.10.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/771/EF om godkjenning 
av visse nasjonale programmer for bekjempelse 
av salmonella hos kalkuner 

01.12.2009  *  

115 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

  11.11.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 180/2008 om 
Fellesskapets referanselaboratorium for andre 
hestesykdommer enn afrikansk hest 

20.03.2008  *  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 616/2009 om 
gjennomføring av rådsdirektiv 2005/94/EF med 
hensyn til godkjenning av fjørfeseksjoner og 
seksjoner av andre fugler i fangenskap med 
hensyn til aviær influensa, samt utfyllende 
forebyggende biosikkerhetstiltak i slike seksjoner 

01.10.2009  * Gjennomføring meldt 
25.11.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 789/2009 om 
endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med 
hensyn til angrep fra smittebærere og minstekrav 
til programmer for overvåking av blåtunge 

18.09.2009  * Gjennomføring meldt 
02.12.2010. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1156/2009  om 
endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med 
hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for visse 
dyr av mottakelige arter fra utførselsforbudet 
fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF 

01.12.2009  * Gjennomføring meldt 
02.12.2010. 

  Rådsdirektiv 2008/119/EF om fastsettelse av 
minstestandarder for vern av kalver 

04.02.2009  * Gjennomføring meldt 
09.03.2011. 
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  Rådsdirektiv 2009/157/EF om renrasede avlsdyr 
av storfe 

02.01.2010  * Gjennomføring meldt 
07.12.2010. 

  Kommisjonsvedtak 2009/437/EF om endring av 
vedtak 2007/268/EF om gjennomføringen av 
overvåkingsprogrammer i medlemsstatene når 
det gjelder aviær influensa hos fjørfe og 
viltlevende fugler 

30.06.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/600/EF om endring av 
vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om 
at visse medlemsstatar eller regionar i 
medlemsstatar er offisielt frie for bovin brucellose 

26.08.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/601/EF om endring av 
vedlegg I til vedtak 2004/233/EF med omsyn til 
oppføringane til Tyskland i lista over laboratorium 
som er godkjende for å kontrollere verknaden av 
rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande husdyr 

26.08.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/621/EF om endring av 
vedtak 2008/185/EF med omsyn til oppføringa av 
Nord-Irland i lista over regionar der det er sett i 
verk eit godkjent nasjonalt program for 
motkjemping av pseudorabies 

10.09.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/761/EF om endring av 
vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om 
at Skottland er offisielt fritt for bovin tuberkulose 

05.11.2009  *  

  Kommisjonsvedtak 2009/779/EF om endring av 
vedlegg I til vedtak 2004/233/EF med omsyn til 
oppføringa til Danmark i lista over laboratorium 
som er godkjende for å kontrollere verknaden av 
rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande husdyr 
 

12.11.2009  *  
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  Kommisjonsvedtak 2009/869/EF om endring av 
vedlegg XI, XII, XV og XVI til rådsdirektiv 
2003/85/EF med hensyn til listen over, og 
minstestandarder for sikkerhet ved, laboratorier 
som har tillatelse til å håndtere levende munn- og 
klovsykevirus 

22.12.2009  *  

  Kommisjonsbeslutning 2009/976/EU om endring 
av vedlegg D til rådsdirektiv 64/432/EØF med 
hensyn til diagnostiske prøver for enzootisk bovin 
leukose 

07.01.2010  * Gjennomføring meldt 
08.12.2010. 

116 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold 

  11.11.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2009/141/EF om endring av 
vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for 
arsen, teobromin, Datura sp., Ricinus communis 
L., Croton tiglium L. Og Abrus precatorius L. 

01.07.2010  * Gjennomføring meldt 
25.11.2010. 

117 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  11.11.2010  

  Kommisjonsvedtak 2007/231/EF om endring 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 

11.05.2007  *  

  Kommisjonsvedtak 2008/322/EF 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 

22.04.2008  *  
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  Kommisjonsvedtak 2009/298/EF 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 

11.05.2009  *  

  Kommisjonsbeslutning 2010/157/EU 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 

11.05.2010  *  

118 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  11.11.2010  

  Kommisjonsvedtak 2009/251/EF om krav til 
medlemsstatene om å sørge for at produkter som 
inneholder biocidet dimetylfumarat ikke 
markedsføres eller gjøres tilgjengelig på 
markedet  

29.04.2009  * Gjennomføring meldt 
19.11.2010. 

  Kommisjonsbeslutning  2010/153/EU om 
forlengelse av gyldigheten av vedtak 
2009/251/EF om krav til medlemsstatene om å 
sørge for at produkter som inneholder biocidet 
dimetylfumarat ikke markedsføres eller gjøres 
tilgjengelig på markedet  

15.03.2010  *  
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119 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  11.11.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 

ventes fra ISL. 
Meddelelse om 

forsinkelse 18.11.2011 fra 
ISL. Meddelelse fra Island 

5.9.2012. Faktisk 
ikrafttredelse 1.11.2012. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/23/EF 
om markedsføring av pyrotekniske artikler  

14.06.2007   * 

  Kommisjonsdirektiv 2008/43/EF om opprettelse 
av et system for identifikasjon og sporing av 
eksplosive varer til sivil bruk i henhold til 
rådsdirektiv 93/15/EØF 

05.04.2012 
 

  * 

120 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX  
(Finansielle tjenester) 

  11.11.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 fra 
ISL, LIE + N. Meddelelse 

om forsinkelse fra N 
04.05.2011. Meddelelse 
fra LIE meldt 20.6.11. 

Meddelelse om 
forsinkelse fra ISL 

18.11.2011. 
Meddelelse fra NO 

7.12.2011. Meddelelse fra  
Island 5.9.2012. Faktisk 

ikrafttredelse 1. 
november 2012. 
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  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF 
om samordning av lover og forskrifter om visse 
foretak for kollektiv investering i verdipapirer 
(UCITS-fond)  

   * 

  Kommisjonsdirektiv 2009/83/EF om endring av 
visse vedlegg til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/48/EF med hensyn til tekniske 
bestemmelser om risikohåndtering 

31.10.2010 
 

  * 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF 
om adgang til å starte og utøve virksomhet som 
institusjon for elektroniske penger, tilsyn med slik 
virksomhet,  endring av direktiv 2005/60/EF og 
2006/48/EF, og om oppheving av direktiv 
2000/46/EF   

30.04.2011 
 

  * 

  Kommisjonsrekommandasjon 2009/384/EF om 
godtgjøringspolitikk i sektoren for finansielle 
tjenester 

-   * 

121 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  11.11.2010  

  Kommisjonsbeslutning 2010/187/EU om 
medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak 
i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/68/EF for innlands veitransport av farlig 
gods 

30.03.2010  *  

122 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  11.11.2010  

  Kommisjonsrekommandasjon 2010/19/EU  om 
sikker utveksling av elektroniske data mellom 
medlemsstatane for å kontrollere at sjåførkorta 
som dei utferdar, er unike 

14.01.2010  *  
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123 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  11.11.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 

ventes fra N. Meddelelse 
om forsinkelse fra N 

04.05.2011. Meddelelse 
fra Norge 8.3.2013. 

Faktisk ikrafttredelse 
1.5.2013. 

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for 
luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører  

08.04.2010   * 

124 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

  11.11.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 fra 

Island 13.05.2011. Faktisk 
ikrafttredelse 1. juli 2011. 

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1205/2008 om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til metadata 

24.12.2008   * 

  Kommisjonsvedtak 2009/442/EF om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til overvåking 
og rapportering 

05.06.2009   * 

125 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

  11.11.2010  

  Kommisjonsvedtak  2009/967/EF om fastsettelse 
av miljøkriterier for tildeling av 
fellesskapsmiljømerke for tekstile gulvbelegg 

17.12.2009  *  
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  Kommisjonsvedtak 2010/18/EF om fastsettelse 
av miljøkriterier for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket for gulvbelegg av tre 

13.01.2010  *  

126 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

  11.11.2010 Meddelelse iht. EØS-
avtalens artikkel 103 

mottatt fra ISL 24. mai 
2011. Faktisk 

ikrafttredelse 1. juli 2011. 

  Kommisjonsvedtak  2008/915/EF om fastsettelse 
av verdiene for klassifisering i medlemsstatenes 
overvåkingssystem som følge av 
interkalibreringen, i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF 

10.12.2008   * 

127 10.11.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

  11.11.2010  

  Kommisjonsbeslutning 2010/64/EU om visse 
tredjestaters vedkommende myndigheters 
oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF 

06.02.2010  *  

128 10.12.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  11.12.2010  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/107/EF 
om endring av direktiv 98/8/EF om markedsføring 
av biocidprodukter med hensyn til forlengelse av 
visse tidsfrister 

26.10.2010  * Gjennomføring meldt 
5.9.2011 

  Kommisjonsdirektiv 2010/7/EF om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
hensyn til oppføring av magnesiumfosfid som 
frigir fosfin, som et aktivt stoff i vedlegg I 

02.03.2010  * Gjennomføring meldt 
5.9.2011 
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  Kommisjonsbeslutning 2010/71/EU om at 
diazinon ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter 

11.03.2010  * Gjennomføring meldt 
5.9.2011 

  Kommisjonsbeslutning  2010/72/EU om at visse 
stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter 

01.03.2010  * Gjennomføring meldt 
5.9.2011 

  Kommisjonsbeslutning  2010/84/EU om 
fastsettelse av en ny frist for innsending av 
dokumentasjon for visse stoffer som skal 
undersøkes i henhold til det tiårige 
arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

10.02.2010  * Gjennomføring meldt 
5.9.2011 

129 10.12.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  11.12.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2010/4/EU om endring av 
rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske 
produkter for å tilpasse vedlegg III til den 
tekniske utvikling 

01.09.2010  * Gjennomføring meldt 
13.01.2011. 

130 10.12.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering), vedlegg XIII (Transport) og 
 vedlegg XIV (Konkurranseregler) 

  11.12.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2008/63/EF om konkurranse 
på markedene for teleterminalutstyr 

11.07.2008  * Gjennomføring meldt 
17.03.2011. 
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  Rådsforordning (EF) nr. 169/2009 om 
anvendelse av konkurransereglene innen 
transport med jernbane, på vei og innlands 
vannvei 

25.03.2009  *  

131 10.12.2010 Beslutningen ble trukket     

132 10.12.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 
 

  11.12.2010  

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 1266/2009 om 
tiende tilpasning til den tekniske utvikling av 
rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av 
fartsskriver innen veitransport 

05.01.2010  * Gjennomføring meldt 
06.05.2011. 

133 10.12.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  11.12.2010  

  Kommisjonsvedtak 2010/79/EF om endring av 
vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF om 
tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne som 
gjelder delsystemer i de transeuropeiske 
jernbanesystemene for konvensjonelle tog og 
høyhastighetstog 

01.04.2010  * Gjennomføring meldt 
03.01.2011. 

134 10.12.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  11.12.2010  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF 
om havnestatskontroll 

01.01.2011 
* 

  Gjennomføring meldt 
04.01.2011. 

135 10.12.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  11.12.2010  
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  Kommisjonsforordning (EU) nr. 428/2010 om 
gjennomføring av artikkel 14 i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2009/16/EF med hensyn til 
utvidede inspeksjoner av fartøyer 

01.01.2011 
* 

  Gjennomføring meldt 
04.01.2011. 

136 10.12.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  11.12.2010  

  Kommisjonsdirektiv 2007/71/EF om endring av 
vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall 
og lasterester fra skip 

15.06.2009  * Gjennomføring meldt 
11.01.2011. 

137 10.12.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  11.12.2010  

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 297/2010 om 
endring av forordning (EF) nr. 272/2009 om 
utfylling av de felles grunnleggende standardene 
for sikkerhet i sivil luftfart 

29.04.2010  * Gjennomføring meldt 
22.03.2011. 

138 10.12.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  11.12.2010  

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 om 
fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring 
av felles grunnleggende standarder for 
luftfartssikkerhet 

25.03.2010  * Gjennomføring meldt 
22.03.2011. 

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 358/2010 om 
endring av forordning (EU) nr.185/2010 om 
fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring 
av felles grunnleggende standarder for 
luftfartssikkerhet 

29.04.2010  * Gjennomføring meldt 
22.03.2011. 

139 10.12.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  11.12.2010  
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  Kommisjonsforordning (EU) nr. 357/2010 om 
endring av forordning (EF) nr.185/2010 om 
fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring 
av felles grunnleggende standarder for 
luftfartssikkerhet 

29.04.2010  * Gjennomføring meldt 
22.03.2011. 

140 10.12.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  11.12.2010  

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 127/2010 om 
endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om 
kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og 
luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om 
godkjenning av organisasjoner og personell som 
deltar i disse oppgaver 

05.03.2010  * Gjennomføring meldt 
12.01.2011. 

141 10.12.2010 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 
(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 
arbeidsrett og lik behandling av kvinner og 
menn) 

  11.12.2010  

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/148/EF  
om vern av arbeidstakere mot farer ved å være 
utsatt for asbest i arbeidet 

05.01.2011 
* 

  Gjennomføring meldt 
28.01.2011. 

  Kommisjonsdirektiv 2009/161/EF om  fastsetjing 
av ei tredje liste over rettleiande grenseverdiar 
for eksponering i arbeidet i samband med 
gjennomføringa av rådsdirektiv 98/24/EF, og om 
endring av kommisjonsdirektiv 2000/39/EF 

08.01.2010  *  

 


