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1 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1033/2010 av 15. november 2010 om endring av 
forordning (EF) nr. 1505/2006 med hensyn til 
medlemsstatenes årsrapporter om resultatene av 
kontrollene som skal foretas i forbindelse med 
identifikasjon og registrering av sauer og geiter 

6.12.2010 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011 
av 25. februar 2011 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 

17.3.2011 *  

2 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
648/2011 av 4. juli 2011 om endring av forordning 
(EF) nr. 1266/2007 når det gjelder tidsrommet for 
overgangstiltak med hensyn til vilkårene for å 
innvilge unntak for visse dyr fra utførselsforbudet 
fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/E 

8.7.2011 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2010/256/EU av 
30. april 2010 om endring av vedtak 92/216/EØF 
med hensyn til offentliggjøring av listen over 
samordningsmyndigheter for konkurranser for dyr 
av hestefamilien 

1.5.2010 *  
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  KOMMISJONSBESLUTNING 2010/433/EU 
av 5. august 2010 om endring av vedtak 
2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 
64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for 
infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet 
på handel innenfor Unionen 

26.8.2010 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2010/633/EU 
av 22. oktober 2010 om endring av vedtak 
93/152/EØF om fastsettelse av kriterier for 
vaksiner som skal brukes mot Newcastle disease 
i forbindelse med rutinevaksinasjonsprogrammer 

12.11.2010 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2011/111/EU 
av 18. februar 2011 om å gje Frankrike løyve, i 
medhald av rådsdirektiv 92/66/EØF, til å frakte 
daggamle kjuklingar og verpeklare unghøner ut 
av den vernesona som vart innførd på grunn av 
eit utbrot av Newcastle disease i departmentet 
Côtes d'Armor 

11.3.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2011/378/EU 
 av 27. juni 2011 om endring av del A i vedlegg XI 
til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen 
over nasjonale laboratorier som har tillatelse til å 
håndtere levende munn- og klovsykevirus 

18.7.2011 *  

3 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 517/2011 
av 25. mai 2011 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
2160/2003 med hensyn til et unionsmål for 
reduksjon av prevalensen av visse 
salmonellaserotyper hos verpehøner av arten 
Gallus gallus og om endring av forordning (EF) nr. 

29.5.2011 *  
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2160/2003 og kommisjonsforordning (EU) nr. 
200/2010 

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/322/EU 
av 27. mai 2011 om endring av vedlegg I og II til 
vedtak 2009/861/EF om overgangstiltak i henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
853/2004 med hensyn til foredling i visse 
melkeforedlingsvirksomheter i Bulgaria av rå melk 
som ikke oppfyller kravene 

1.3.2011 *  

4 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/180/EU av 
23. mars 2011 om gjennomføring av rådsdirektiv 
2002/55/EF med hensyn til vilkår for å bringe i 
omsetning småpakninger med blandinger av 
standardfrø av forskjellige grønnsaksorter som 
tilhører samme art 

12.4.2011 *  

5 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) og 
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 310/2011 
av 28. mars 2011 om endring av vedlegg II og III 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 
av aldikarb, brompropylat, klorfenvinfos, 
endosulfan, EPTC, etion, fention, fomesafen, 
metabenztiazuron, metidation, simazin, tetradifon 
og triforin i eller på visse produkter 

17.4.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011 
av 12. mai 2011 om endring av vedlegg III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 

14.5.2011 *  
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av klorantraniliprol (DPX E-2Y45) i eller på 
gulrøtter 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 508/2011 
av 24. mai 2011 om endring av vedlegg II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 
av abamektin, acetamiprid, cyprodinil, 
difenokonazol, dimetomorf, fenheksamid, 
prokvinazid, protiokonazol, pyraklostrobin, 
spirotetramat, tiakloprid, tiametoksam og 
trifloksystrobin i eller på visse produkter 

26.5.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 520/2011 
av 25. mai 2011 om endring av vedlegg II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 
av benalaksyl, boskalid, buprofezin, karbofuran, 
karbosulfan, cypermetrin, fluopikolid, 
heksytiasoks, indoksakarb, metaflumizon, 
metoksyfenozid, parakvat, prokloraz, 
spirodiklofen, protiokonazol og zoksamid i eller på 
visse produkter 

28.5.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 524/2011 
av 26. mai 2011 om endring av vedlegg II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 
av bifenyl, deltametrin, etofumesat, isopyrazam, 
propikonazol, pymetrozin, pyrimetanil og 
tebukonazol i eller på visse produkter 

29.5.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 559/2011 
av 7. juni 2011 om endring av vedlegg II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 
av kaptan, karbendazim, cyromazin, etefon, 

1.7.2011 *  
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fenamifos, tiofanat-metyl, triasulfuron og 
tritikonazol i eller på visse produkter 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 812/2011 
av 10. august 2011om endring av vedlegg III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 
av dimetomorf, fluopikolid, mandipropamid, 
metrafenon, nikotin og spirotetramat i eller på 
visse produkter 

14.8.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011 
av 11. august 2011 om endring av vedlegg II og 
III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for 
rester av acekinocyl, emamektinbenzoat, 
etametsulfuronmetyl, flubendiamid, fludioksonil, 
kresoksimmetyl, metoksyfenozid, novaluron, 
tiakloprid og trifloksystrobin i eller på visse 
produkter 

14.8.2011 *  

6 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 11.2.2012  

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse 
av en ramme for godkjenning av motorvogner og 
deres tilhengere, og av systemer, deler og 
tekniske enheter til slike motorvogner 
(rammedirektiv) 

29.4.2008 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 
1060/2008 av 7. oktober 2008 om erstatning av 
vedlegg I, III, IV, VI, VII, XI og XV til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF 
om fastsettelse av en ramme for godkjenning av 
motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, 

29.4.2009 *  
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deler og tekniske enheter til slike motorvogner 
(rammedirektiv) 

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 78/2009 av 14. 
januar 2009 om typegodkjenning av motorvogner 
med hensyn til beskyttelse av fotgjengere og 
andre myke trafikanter, endring av direktiv 
2007/46/EF og oppheving av direktiv 
2003/102/EF og 2005/66/EF 

24.2.2009 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 385/2009 
av 7. mai 2009 om erstatning av vedlegg IX til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF 
om fastsettelse av en ramme for godkjenning av 
motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, 
deler og tekniske enheter til slike motorvogner 
(rammedirektiv) 

29.4.2009 *  

7 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 631/2009 
av 22. juli 2009 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføringen av vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
78/2009 om typegodkjenning av motorvogner 
med hensyn til beskyttelse av fotgjengere og 
andre myke trafikanter, om endring av direktiv 
2007/46/EF og om oppheving av direktiv 
2003/102/EF og 2005/66/EF 

14.8.2009 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 371/2010 
av 16. april 2010 om erstatning av vedlegg V, X, 
XV og XVI til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2007/46/EF om fastsettelse av en ramme for 
godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, 

21.5.2010 *  
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og av systemer, deler og tekniske enheter til slike 
motorvogner (rammedirektiv) 

  KOMMISJONSDIREKTIV 2010/19/EU av 9. mars 
2010 om endring av rådsdirektiv 91/226/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF for 
å tilpasse disse til den tekniske utviklingen på 
området avskjermingssystemer for visse grupper 
av motorvogner og deres tilhengere 

8.6.2010 *  

8 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSDIREKTIV 2010/22/EU av 15. 
mars 2010 om endring, med sikte på tilpasning til 
den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 
80/720/EØF, 86/298/EØF, 86/415/EØF og 
87/402/EØF og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2000/25/EF og 2003/37/EF med 
hensyn til typegodkjenning av jordbruks- og 
skogbrukstraktorer 

5.6.2010 *  

  KOMMISJONSDIREKTIV 2010/52/EU av 11. 
august 2010 om endring, med sikte på tilpasning 
av de tekniske bestemmelsene, av rådsdirektiv 
76/763/EØF om passasjerseter for jordbruks- og 
skogbrukstraktorer med hjul og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 
2009/144/EFom visse deler av og egenskaper 
ved jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul 

1.10.2010 *  

9 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Norge. Meddelelse fra 
Norge 7. desember 2012. Faktisk 
ikrafttredelse 1. februar 2013.  

  KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 282/2008 
av 27. mars 2008 om materiale og gjenstandar av 

17.4.2008  * 
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resirkulert plast som er meinte for å kome i 
kontakt med næringsmiddel, og om endring av 
forordning (EF) nr. 2023/2006 

10 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 301/2011 
av 28. mars 2011 om endring av rådsforordning 
(EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter 
inflasjonstakten av gebyrene til Det europeiske 
legemiddelkontor 

30.3.2011 *  

  KOMMISJONSVEDTAK 2008/911/EF  
 av 21. november 2008 om fastsetjing av ei liste 
over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar 
av desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel 

21.11.2008 *  

  KOMMISJONSVEDTAK  2010/28/EF 
 av 28. juli 2009 om endring av lista over 
plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av 
desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel 

28.7.2009 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2010/30/EU 
 av 9. desember 2009 om endring av lista over 
plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av 
desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel 

9.12.2009 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2010/180/EU 
 av 25. mars 2010 om endring av vedtak 
2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over 
plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av 
desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel 

25.3.2010 *  

11 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 137/2011 
av 16. februar 2011 om endring av 

9.3.2011 *  
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europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og 
IV til den tekniske utvikling 

12 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 440/2008 
av 30. mai 2008 om fastsettelse av 
forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 
registrering, vurdering og godkjenning av samt 
begrensninger for kjemikalier (REACH) 

1.6.2008 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 761/2009 
av 23. juli 2009 om endring av forordning (EF) nr. 
440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 
godkjenning av samt begrensninger for 
kjemikalier (REACH), for å tilpasse den til den 
tekniske utvikling 

28.8.2009 *  

  KOMMISJONSVEDTAK 2009/851/EF 
av 25. november 2009 om opprettelse av et 
spørreskjema for medlemsstatenes rapporter om 
gjennomføringen av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/66/EF av 6. september 2006 om 
batterier og akkumulatorer og brukte batterier og 
akkumulatorer 

15.12.2009 *  

13 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 11.2.2012 Ikrafttredelse samtidig med EØS-
komitébeslutning nr. 12/2012 av 10. 
februar 2012. 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1152/2010 av 8. desember 2010 om endring av 
forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av 

12.12.2010 *  
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forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 
registrering, vurdering og godkjenning av samt 
begrensninger for kjemikalier (REACH), for å 
tilpasse den til den tekniske utvikling 

14 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/391/EU av 1. 
juli 2011 om at visse stoffer ikke skal oppføres i 
vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av 
biocidprodukter 

22.7.2011 *  

15 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSDIREKTIV 2011/59/EU av 13. mai 
2011 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om 
kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II og 
III til den tekniske utvikling 

3.6.2011 *  

16 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 
(Energi) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSVEDTAK 2009/548 av 30. juni 
2009 om fastsettelse av en mal for nasjonale 
handlingsplaner for fornybar energi i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF 

30.6.2010 *  

17 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 
(Energi) 

 11.2.2012  

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1222/2009 av 25. 
november 2009 
om merking av dekk med hensyn til 
drivstoffeffektivitet og andre grunnleggende 

1.11.2012 
* 

  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2012 
 

Nr. Vedtatt 
dato 

 Tittel Gjennomføringsdato 
for rettsakten 

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 11 

parametrer 

18 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 
(Trygd) 

  Ikrafttredelse når EØS-
komitébeslutning nr. 76/2011 av 1. 
juli 2011 trer i kraft. 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1244/2010 av 9. desember 2010 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
883/2004 om samordning av trygdeordninger og 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
987/2009 om fastsettelse av nærmere regler for 
gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 

11.1.2011  * 

19 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 
(Finansielle tjenester) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Island. Meddelelse fra 
Island 6.9.2012. Faktisk ikrafttredelse 
1.11.2012. 

  EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSDIREKTIV 
2010/76/EU av 24. november 2010 om endring av 
direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF med hensyn til 
kapitalkrav for handelsporteføljen og for re-
verdipapiriseringer, og tilsynet med 
godtgjøringspolitikken 

31.12.2011  * 

20 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 
(Finansielle tjenester) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Island og Norge. 
Meddelelse fra Island 6.7.2012. 
Meddelelse om forsinkelse fra Norge 
7.8.2012. 

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1060/2009 av 16. 
september 2009 om kredittvurderingsbyråer 

7.12.2009  * 

21 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg X 
(Generelle tjenester) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/130/EU 
 av 25. februar 2011 om fastsettelse av 

1.8.2011 *  
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minstekrav til behandling over landegrensene av 
dokumenter som signeres elektronisk av 
vedkommende myndigheter i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF 
om tjenester i det indre marked 

22 10.2.2012 Beslutningen ble trukket    

23 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(transport) 

 11.2.2012 Trer i kraft når direktiv 2009/18/EU er 
innlemmet i EØS-avtalen og trer i 
kraft.  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
651/2011 av 5. juli 2011 om vedtakelse av 
saksbehandlingsregler for rammen for det faste 
samarbeidet opprettet av medlemsstatene i 
samarbeid med Kommisjonen i henhold til artikkel 
10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2009/18/EF 

26.7.2011  * 

24 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 201/2011 
av 1. mars 2011 om modellen for 
samsvarserklæring for en godkjent type 
jernbanekjøretøy 

2.6.2011 *  

25 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 36/2010 
av 3. desember 2009 om fellesskapsmodeller for 
lokomotivførerbevis, komplementære sertifikater, 
bekreftede kopier av komplementære sertifikater 
og søknadsskjemaer for lokomotivførerbevis i 
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2007/59/E 

8.2.2010 *  

26 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  11.2.2012  
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(Transport) 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 334/2011 
av 7. april 2011 om endring av forordning (EU) nr. 
185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for 
gjennomføring av felles grunnleggende 
standarder for luftfartssikkerhet 

8.4.2011 *  

27 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 255/2010 
av 25. mars 2010 om fastsettelse av felles regler 
om trafikkflytstyring 

15.4.2010 *  

28 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 fra Island 21.3.2012. Faktisk 
ikrafttredelse 1.5.2012. 

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2003/35/EF av 26. mai 2003 om offentlighetens 
deltaking i utarbeidingen av visse planer og 
programmer på miljøområdet og om endring av 
rådsdirektiv 85/337/EØF og 96/61/EF med 
hensyn til offentlighetens deltaking og 
klageadgang 

25.6.2005  * 

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2008/1/EF av 15. januar 2008 om integrert 
forebygging og begrensning av forurensning 
(kodifisert utgave) 

18.2.2008  * 

29 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

  Ikrafttredelse samtidig med EØS-
komitébeslutning nr. 28/2012 av 10. 
februar 2012.  Faktisk ikrafttredelse 
1.5.2012. 

  KOMMISJONSBESLUTNING 2010/728/EU 
 av 24. november 2010 om fastsettelse av et 
spørreskjema som skal brukes til å rapportere om 
gjennomføringen av europaparlaments- og 

1.12.2010  * 
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rådsdirektiv 2008/1/EF om integrert forebygging 
og begrensning av forurensning 

30 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 937/2011 
av 21. september 2011 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
808/2004 om fellesskapsstatistikk over 
informasjonssamfunnet 

12.10.2011 *  

31 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

 11.2.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 149/2011 
av 18. februar 2011 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 forbedringer av 
internasjonale standarder for finansiell 
rapportering (IFRS-er) 

22.2.2011 *  

32 10.2.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 
(Selskapsrett) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 fra Island. Meddelelse mottatt 4. 
juli 2012. Faktisk ikrafttredelse 1. 
september 2012. 

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/30/EU 
 av 19. januar 2011 om likeverdigheten av visse 
tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, 
kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for 
revisorer og revisjonsselskaper og om en 
overgangsperiode for visse tredjestatsrevisorers 
og tredjestatsrevisjonsselskapers 
revisjonsvirksomhet i Den europeiske union 

21.1.2011  * 

33 10.2.2012 
Om endring av protokoll 10 om forenkling av 

 11.2.2012  
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kontroll og formaliteter i forbindelse med 
godstransport 

  
EØS-komiteens beslutning om opprettelse av en 
felles arbeidsgruppe for overvåking av 
gjennomføringen av kapittel IIa i EØS-avtalens 
protokoll 10 om forenkling av kontroll og 
formaliteter i forbindelse med godstransport og 
om fastsettelse av dens forretningsorden 

 *  

34 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 31.3.2012  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2011/358/EU av 
17. juni 2011 om endring av vedtak 2009/719/EF 
om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei 
årlege programma sine for overvaking av BSE 

17.11.2011 *  

35 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 31.3.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 350/2011 
av 11. april 2011 om endring av forordning (EF) 
nr. 1251/2008 med hensyn til krav til omsetning 
for forsendelser av stillehavsøsters beregnet på 
medlemsstater eller deler av medlemsstater som 
omfattes av nasjonale tiltak med hensyn til 
østersherpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar) som er 
godkjent ved beslutning 2010/221/EU 

14.04.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2011/358/EU av 
17. juni 2011 om endring av vedtak 2009/719/EF 

01.07.2011 *  
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om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei 
årlege programma sine for overvaking av BSE 

36 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 31.3.2012  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2011/403/EU av 
7. juli 2011 om endring av vedlegg II og III til 
avgjerd 2010/221/EU med omsyn til tilbakekalling 
av eit program for utrydding av bakteriell 
nyresjuke for territoriet til Storbritannia og 
godkjenning av eit program for overvaking av 
østersherpesvirus 1 ?var for Guernsey 

28.7.2011 *  

37 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 01.05.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 170/2011 
av 23. februar 2011om godkjenning av 
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for smågriser (avvente) 
og om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 
(innehaver av godkjenningen: Prosol SpA) 

15.3.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 171/2011 
av 23. februar 2011 om godkjenning av 6-fytase 
(EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae DSM 
14223 som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin og 
fjørfe og om endring av forordning (EF) nr. 
255/2005 (innehaver av godkjenningen: DSM 
Nutritional Products Ltd representert ved DSM 
Nutritional products Sp. z o.o) 

15.3.2011 *  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 184/2011 
av 25. februar 2011 om godkjenning av Bacillus 
subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetjingsstoff i 
fôrvarer for livkjuklingar, kalkunar, mindre 
fugleartar, andre prydfuglar og anna fuglevilt 
(innehavar av godkjenninga: Calpis Co. Ltd 
Japan, representert ved Calpis Co. Ltd Europe 
Representative Office) 

17.3.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 212/2011 
av 3. mars 2011 om godkjenning av Pediococcus 
acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetjingsstoff i 
fôrvarer for verpehøner (innehavar av 
godkjenninga: Lallemand SAS) 

23.3.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 221/2011 
av 4. mars 2011 om godkjenning av 6-fytase (EC 
3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 
14223) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for laksefisk 
(innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional 
Products Ltd, representert ved DSM Nutritional 
products Sp. Z o.o) 

24.3.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 335/2011 
av 7. april 2011 om endring av forordning (EF) nr. 
1091/2009 med hensyn til laveste innhold av 
enzympreparatet av endo-1,4-beta-xylanase 
framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og 
endo-1,3(4)-beta-glukanase framstilt av 
Trichoderma reesei (MUCL 49754) som 
tillsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger 

27.4.2011 *  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 336/2011 
av 7. april 2011 om endring av forordning (EF) nr. 
1292/2008 med hensyn til bruken av 
tilsetningsstoffet Bacillus amyloliquefaciens CECT 
5940 i fôr som inneholder diclazuril, 
monensinnatrium og nicarbazin 

27.4.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 337/2011 
av 7. april 2011 om godkjenning av eit 
enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase og 
endo-1,3(4)-betaglukanase som tilsetjingsstoff i 
fôrvarer for fjørfe, avvande smågrisar og 
oppfôringssvin (innehavar av godkjenninga: 
Danisco Animal Nutrition) 

27.4.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
361/2011 av 13. april 2011 om godkjenning av 
Enterococcus faecium NCIMB 10415 som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger 
(innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional 
products Ltd representert ved DSM Nutritional 
Products Sp. z o.o) og om endring av forordning 
(EF) nr. 943/2005 

3.5.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
371/2011 av 15. april 2011 om godkjenning av 
dimetylglysinnatriumsalt som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av 
godkjenningen: Taminco N.V.) 

5.5.2011 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2012 
 

Nr. Vedtatt 
dato 

 Tittel Gjennomføringsdato 
for rettsakten 

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 

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
373/2011 av 15. april 2011 om godkjenning av 
preparatet Clostridium butyricum FERM-BP 2789 
som tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte 
fuglearter unntatt eggleggende fjørfe, avvente 
smågriser og mindreutbredte arter av svin 
(avvente) og om endring av forordning (EF) nr. 
903/2009 (innehaver av godkjenningen: Miyarisan 
Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved 
Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) 

5.5.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
388/2011 av 19. april 2011 om godkjenning av 
alfa-maduramicinammonium som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av 
godkjenningen: Alpharma (Belgia) BVBA) og om 
endring av forordning(EF) nr. 2430/1999 

9.5.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
389/2011 av 19. april 2011 om godkjenning av eit 
enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase, 
subtilisin og alfa-amylase som tilsetjingsstoff i 
fôrvarer for verpehøner (innehavar av 
godkjenninga: Danisco Animal Nutrition) 

9.5.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
406/2011 av 27. april 2011 om endring av 

17.05.2011 *  
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forordning (EF) nr. 2380/2001 med hensyn 
sammensetningen av tilsetningsstoffet alfa-
maduramicinammonium 

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
495/2011 av 20. mai 2011 om endring av 
forordning (EF) nr. 109/2007 med hensyn til 
sammensetningen av monensinnatrium som 
tilsetningsstoff i fôrvarer 

9.6.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
496/2011 av 20. mai 2011 om godkjenning av 
natriumbenzoat som tilsetjingsstoff i fôrvarer for 
avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: 
Kemira Oyj) 

9.6.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
515/2011 av 25. mai 2011 om godkjenning av 
vitamin B6 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle 
dyreartar 

15.6.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
516/2011 av 25. mai 2011 om endring av 
forordning (EF) nr. 600/2005 med hensyn til 
bruken av preparatet av Bacillus licheniformis 
DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 i fôr 
som inneholder maursyre 

15.6.2011 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2012 
 

Nr. Vedtatt 
dato 

 Tittel Gjennomføringsdato 
for rettsakten 

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 

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
527/2011 av 30. mai 2011 om godkjenning av eit 
preparat av endo-1,4-?-xylanase framstilt av 
Trichoderma reesei (MUCL 49755), endo-1,3(4)-
?-glukanase framstilt av Trichoderma reesei 
(MUCL 49754) og polygalakturonase framstilt av 
Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) som 
tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar 
(innehavar av godkjenninga: Aveve NV) 

19.6.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
528/2011 av 30. mai 2011 om godkjenning av 
endo-1,4-?-xylanase framstilt av Trichoderma 
reesei (ATCC PTA 5588) som tilsetjingsstoff i 
fôrvarer for avvande smågrisar og for 
oppfôringssvin (innehavar av godkjenninga: 
Danisco Animal Nutrition) 

20.6.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
532/2011 av 31. mai 2011 om godkjenning av 
robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer 
for avlskaniner og oppfôringskaniner (innehaver 
av godkjenningen: Alpharma Belgium BVBA) og 
om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999 og 
(EF) nr. 1800/2004 

20.6.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 574/2011 
av 16. juni 2011 om endring av vedlegg I til 

7.7.2011 *  
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europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF 
med hensyn til grenseverdier for nitritt, melamin, 
Ambrosia spp. og overføring av visse 
koksidiostatika og histomonostatika og om 
konsolidering av vedlegg I og II til direktivet 

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 575/2011 
av 16. juni 2011 om fortegnelsen over fôrmidler 

7.7.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
868/2011 av 31. august 2011 om godkjenning av 
eit preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 
21762) og eit preparat av Lactobacillus buchneri 
(DSM 22963) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle 
dyreartar 

21.9.2011 *  

38 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 01.05.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 26/2011 
av 14. januar 2011 om godkjenning av vitamin E 
som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrarter 

03.02.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
881/2011 av 2. september 2011 om endring av 
forordning (EF) nr. 1137/2007 når det gjelder 
sammensetningen av tilsetningsstoff i preparatet 
Bacillus subtilis DSM 17299 (innehaver av 
godkjenningen: Chr. Hansen A/S), og bruken av 
det i fôrvarer som inneholder maursyre 

22.9.2011 *  
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KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
885/2011 av 5. september 2011 om godkjenning 
av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som 
tilsetningstoff i fôrvarer for livkyllinger, 
oppdrettsender, vaktler, fasaner, rapphøns, 
perlehøns, duer, oppfôringsgjess og (innehaver 
av godkjenningen Kemin Europa N.V.) 

26.9.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
886/2011 av 5. september 2011 om godkjenning 
av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Trichoderma 
reesei (CBS 122001) som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for purker (innehaver av godkjenningen: 
Roal Oy) 

26.9.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
887/2011 av 5. september 2011 om godkjenning 
av et preparat av Enterococcus faecium CECT 
4515 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: 
Norel SA) 

26.9.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
888/2011 av 5. september 2011 om godkjenning 
av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for 
oppfôringskalkuner (innehaver av godkjenningen: 
Janssen Pharmaceutica NV) og om endring av 

26.9.2011 *  
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forordning (EF) nr.2430/1999 

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
900/2011 av 7. september 2011om godkjenning 
av lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for fasaner, perlehøns, vaktler og 
rapphøns, unntatt eggleggende fjørfe (innehaver 
av godkjenningen: Alpharma (Belgia) BVBA) 

28.9.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
1068/2011 av 21. oktober 2011 om godkjenning 
av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase 
framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og 
endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus 
niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff i fôrvarer 
for livkyllinger, avlskalkuner, kalkuner oppdrettet 
for avl, andre mindre utbredte fuglearter (unntatt 
oppfôringsender) og prydfugler (innehaver av 
godkjenningen: BASF SE) 

10.11.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
1074/2011 av 24. oktober 2011 om godkjenning 
av Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris (innehaver av 
godkjenningen: Integro Gida SAN. ve TIC. A.S., 
representert ved RM Associates Ltd) 

14.11.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 

17.11.2011 *  
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1088/2011 av 27. oktober 2011 om godkjenning 
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 avvente smågriser 
(innehaver av godkjenningen: Aveve NV) 

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
1110/2011 av 3. november 2011 om godkjenning 
av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase 
framstilt av Trichoderma reesei (CBS 114044) 
som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner, 
mindre utbredte fjørfearter og oppfôringssvin 
(innehaver av godkjenningen: Roal Oy) 

24.11.2011 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
1111/2011 av 3. november 2011 om godkjenning 
av Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

24.11.2011 *  

39 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 
og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 31.3.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 750/2010 
av 7. juli 2010 om endring av vedlegg II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 
av visse plantevernmidler i eller på visse 

22.8.2010 *  
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produkter 

40 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 01.05.2012  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 661/2009 av 13. 
juli 2009 om krav til typegodkjenning for den 
generelle sikkerheten for motorvogner, deres 
tilhengere og systemer, deler og separate 
tekniske enheter beregnet på slike motorvogner 

20.8.2009 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 672/2010 
av 27. juli 2010 om krav til typegodkjenning av 
avrimings- og avduggingsinnretninger for 
frontruten for visse motorvogner og om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til 
typegodkjenning for den generelle sikkerhet for 
motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler 
og separate tekniske enheter beregnet på slike 
motorvogner 

16.8.2010 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1003/2010 av 8. november 2010 om krav til 
typegodkjenning av plasseringen og monteringen 
av bakre kjennemerke på motorvogner og deres 
tilhengere og om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
661/2009 omkrav til typegodkjenning for den 
generelle sikkerheten for motorvogner, deres 
tilhengere og systemer, deler og separate 

28.11.2010 *  
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tekniske enheter beregnet på slike motorvogner 

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1005/2010 av 8. november 2010 om krav til 
typegodkjenning av slepeinnretninger for 
motorvogner og om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
661/2009 om krav til typegodkjenning for den 
generelle sikkerheten for motorvogner, deres 
tilhengere og systemer, deler og separate 
tekniske enheter beregnet på slike motorvogner 

28.11.2010 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1008/2010 av 9. november 2010 om krav til 
typegodkjenning av vindusvisker- og 
vindusspyleranlegg på frontruten for visse 
motorvogner og om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
661/2009 om krav til typegodkjenning for den 
generelle sikkerhet for motorvogner, deres 
tilhengere og systemer, deler og separate 
tekniske enheter beregnet på slike motorvogner 

29.11.2010 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1009/2010 av 9. november 2010 om krav til 
typegodkjenning av hjulavskjerming på visse 
motorvogner og om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
661/2009 om krav til typegodkjenning for den 
generelle sikkerheten for motorvogner, deres 
tilhengere og systemer, deler og separate 
tekniske enheter beregnet på slike motorvogner 

29.11.2010 *  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 19/2011 
av 11. januar 2011 om krav til typegodkjenning av 
lovfestet fabrikasjonsplate og av 
understellsnummer for motorvogner og deres 
tilhengere og om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
661/2009 om krav til typegodkjenning for den 
generelle sikkerheten for motorvogner, deres 
tilhengere og systemer, deler og separate 
tekniske enheter beregnet på slike motorvogner 

1.2.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 109/2011 
av 27. januar 2011 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
661/2009 når det gjelder krav til typegodkjenning 
av visse grupper motorvogner og deres tilhengere 
med hensyn til avskjermingssystemer 

1.3.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 407/2011 
av 27. april 2011 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
661/2009 med hensyn til innarbeiding av visse 
reglementer fra De forente nasjoners økonomiske 
kommisjon for Europa om typegodkjenning av 
motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler 
og separate tekniske enheter beregnet på slike 
motorvogner 

3.5.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 458/2011 
av 12. mai 2011 om krav til typegodkjenning av 
motorvogner og deres tilhengere med hensyn til 

2.6.2011 *  
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montering av dekk og om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
661/2009 om krav til typegodkjenning for den 
generelle sikkerheten for motorvogner, deres 
tilhengere og systemer, deler og separate 
tekniske enheter beregnet på slike motorvogner 

41 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 01.05.2012  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 79/2009 av 14. 
januar 2009 om typegodkjenning av 
hydrogendrevne motorvogner, og om endring av 
direktiv 2007/46/EF 

6.3.2009 *  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 595/2009 av 18. 
juni 2009 om typegodkjenning av motorvogner og 
motorer med hensyn til utslipp fra tunge 
kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger 
om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om 
endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og 
direktiv 2007/46/EF, og om oppheving av direktiv 
80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF 

7.8.2009 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 183/2011 
av 22. februar 2011 om endring av vedlegg IV og 
VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2007/46/EF om fastsettelse av en ramme for 
godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, 
og av systemer, deler og tekniske enheter til slike 

26.2.2012 *  
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motorvogner (rammedirektiv) 

42 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 01.05.2012  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2009/58/EF av 13. juli 2009 om kopling og revers 
for jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul 
(kodifisert utgave) 

20.8.2009 *  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2009/59/EF av 13. juli 2009 om speil for 
jordbruks- eller skogbrukstraktorer (kodifisert 
utgave) 

20.8.2009 *  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2009/60/EF av 13. juli 2009 om høyeste 
konstruksjonshastighet og lasteplattformer på 
jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul 
(kodifisert utgave) 

20.8.2009 *  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2009/61/EF av 13. juli 2009 om montering av lys- 
og lyssignalinnretninger på landbruks- og 
skogbrukstraktorer med hjul (kodifisert utgave) 

26.8.2009 *  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2009/68/EF av 13. juli 2009 om typegodkjenning 
av lys- og lyssignalinnretninger på landbruks- og 
skogbrukstraktorer med hjul (kodifisert utgave) 

26.8.2009 *  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2010/62/EU av 8. 
september 2010 om endring av rådsdirektiv 
80/720/EØF og 86/297/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF, 
2009/60/EF og 2009/144/EF med hensyn til 
typegodkjenning av jordbruks- og 
skogbrukstraktorer, med sikte på tilpasning av de 
tekniske bestemmelsene 

29.9.2010 *  

43 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 01.05.2012  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2011/72/EU av 14. september 2011 om endring 
av direktiv 2000/25/EF med hensyn til 
bestemmelser om traktorer som markedsføres i 
henhold til den fleksible ordningen 

24.9.2012 
* 

  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2011/87/EU av 16. november 2011 om endring av 
direktiv 2000/25/EF med hensyn til 
gjennomføringen av utslippstrinn for smalsporede 
traktorer 

9.12.2012 
* 

  

44 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 31.3.2012  

  
KOMMISJONSDIREKTIV 2011/74/EU av 29. juli 
2011 om endring, med sikte på tilpasning til den 
tekniske utvikling, av vedlegg II til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF om 

19.8.2011 *  
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visse metoder for kvantitative analyser av binære 
tekstilfiberblandinger 

45 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 31.3.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 
1169/2009 av 30. november 2009 om endring av 
forordning (EF) nr. 353/2008 om fastsettelse av 
gjennomføringsregler for søknader om 
godkjenning av helsepåstander som fastsatt i 
artikkel 15 i europaparlaments- og 
rådsforordning(EF) nr. 1924/2006 

21.12.2009 *  

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
321/2011 av 1. april 2011 om endring av 
forordning (EU) nr. 10/2011 med hensyn til 
bruksrestriksjoner for bisfenol A i tåteflasker av 
plast 

21.4.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 432/2011 
av 4. mai 2011 om avslag på godkjenning av 
visse andre helsepåstandar om næringsmiddel 
enn dei som viser til redusert sjukdomsrisiko og til 
utviklinga og helsa til barn 

24.5.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 440/2011 
av 6. mai 2011 om godkjenning og avslag på 
visse helsepåstander om næringsmidler med 
hensyn til barns utvikling og helse 

27.5.2011 *  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 665/2011 
av 11. juli 2011 om godkjenning og avslag på 
godkjenning av visse helsepåstandar om 
næringsmiddel som viser til redusert 
sjukdomsrisiko 

1.8.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 666/2011 
av 11. juli 2011 om avslag på godkjenning av 
visse andre helsepåstandar om næringsmiddel 
enn dei som viser til redusert sjukdomsrisiko og til 
utviklinga og helsa til barn 

1.8.2011 *  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2006/52/EF av 5. juli 2006 om endring av direktiv 
95/2/EF om andre tilsetningsstoffer i 
næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer og 
direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i 
næringsmidler 

15.2.2008 *  

46 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 
01.05.2012 

 

  
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2011/38/EU av 
11. april 2011 om endring av vedlegg V til direktiv 
2004/33/EF med hensyn til høyeste pH-verdier for 
blodplatekonsentrater ved holdbarhetstidens utløp 

13.4.2011 *  

47 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 31.3.2012  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 668/2009 
av 24. juli 2009 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1394/2007 med omsyn til vurdering og 
sertifisering av kvalitetsopplysningar og 
prekliniske opplysningar om lækjemiddel for 
avansert terapi som er utvikla av svært små, små 
og mellomstore føretak 

14.8.2009 *  

48 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 31.3.2012  

  
KOMMISJONSDIREKTIV 2011/66/EU av 1. juli 
2011 om endring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring 
av 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som et 
aktivt stoff i vedlegg I 

22.7.2011 *  

  
KOMMISJONSDIREKTIV 2011/67/EU av 1. juli 
2011 om endring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring 
av abamektin som et aktivt stoff i vedlegg I 

22.7.2011 *  

  
KOMMISJONSDIREKTIV 2011/69/EU av 1. juli 
2011 om endring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring 
av imidakloprid som et aktivt stoff i vedlegg I 

22.7.2011 *  

49 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 31.3.2012  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2011/78/EU av 20. 
september 2011 om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av Bacillus thuringiensis 
subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-
52, som et aktivt stoff i vedlegg I 

11.10.2011 *  

  
KOMMISJONSDIREKTIV 2011/79/EU av 20. 
september 2011 om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av fipronil som et aktivt stoff 
i vedlegg I 

11.10.2011 *  

  
KOMMISJONSDIREKTIV 2011/80/EU av 20. 
september 2011 om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av lambdacyhalotrin som et 
aktivt stoff i vedlegg I 

11.10.2011 *  

  
KOMMISJONSDIREKTIV 2011/81/EU av 20. 
september 2011 om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med 
henblikk på oppføring av deltametrin som et aktivt 
stoff i vedlegg I 

11.10.2011 *  

50 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 31.3.2012  

  
KOMMISJONSDIREKTIV 2010/79/EU av 19. 
november 2010 om tilpasning til den tekniske 
utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og 

10.6.2012 
* 
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rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av 
utslippene av flyktige organiske forbindelser 

51 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg XIII 
(Transport) 

 01.05.2012  

  KOMMISJONSDIREKTIV 2010/68/EF av 22. 
oktober 2010 om endring av rådsdirektiv 96/98/EF 
om skipsutstyr 

10.12.2010 *  

  KOMMISJONSDIREKTIV 2011/75/EU av 2. 
september 2011 om endring av rådsdirektiv 
96/98/EF om skipsutstyr 

5.10.2012 
* 

  

52 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Norge. Meddelelse om 
forsinkelse fra Norge 24.9.2012. 
Meddelelse fra Norge 14. desember 
2012. Faktisk ikrafttredelse 1. februar 
2013.  

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EU) nr. 492/2011 av 5. 
april 2011 om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor 
Unionen 

16.6.2011  * 

53 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg IX (Finansielle tjenester) 

  Ikrafttredelse samtidig med beslutning 
nr. 20/2012 av 10. februar 

  KOMMISJONSBESLUTNING 2010/578/EU av 
28. september 2010 om anerkjennelse av Japans 
rettslige og tilsynsmessige rammer som 
likeverdige med kravene i europarlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om 
kredittvurderingsbyråer 

30.9.2010  * 

54 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, 
audiovisuelle tjenester og 

 31.3.2012  
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informasjonssamfunnstjenester) 

  Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 
2006/952/EF av 20. desember 2006 om vern av 
mindreårige og menneskeverdet, og om 
tilsvarsretten i samband med konkurranseevna til 
den europeiske industrien for audiovisuelle 
tenester og direktekopla informasjonstenester 

28.12.2006 *  

55 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XII (Fri bevegelighet av kapital) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Norge, Island og 
Liechtenstein. Meddelelse fra LIE 
19.9.2012. Meddelelse om 
forsinkelse 21.9.2012 fra Island. 
Meddelelse om forsinkelse fra Norge 
24.9.2012. Meddelelse fra Norge 14. 
desember 2012. 

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2011/7/EU av 16. februar 2011 om bekjempelse 
av forsinket betaling ved handelstransaksjoner 

16.3.2012  * 

56 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIII (Transport) 

 31.3.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2011/453/EU 
av 13. juli 2011 om vedtakelse av retningslinjer for 
medlemsstatenes rapportering i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU 

13.7.2011 *  

57 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIII (Transport) 

 31.3.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/275/EU 
 av 26. april 2011 om den tekniske 
spesifikasjonen for samtrafikkevne for 
delsystemet "infrastruktur" i det transeuropeiske 
jernbanesystem for konvensjonelle tog 

1.6.2011 *  

58 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens   31.3.2012  
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Vedlegg XIII (Transport) 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 445/2011 
av 10. mai 2011 om et system for sertifisering av 
enheter med ansvar for vedlikehold av 
godsvogner og om endring av forordning (EF) nr. 
653/2007 

31.5.2011 *  

59 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIII (Transport) 

 01.05.2012  

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2009/17/EF av 23. april 2009 om endring av 
direktiv 2002/59/EF om opprettelse av et 
overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk 
i Fellesskapet 

17.12.2010 *  

60 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIII (Transport) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Norge. Meddelelse fra 
Norge 25. juni 2012.   

  KOMMISJONSDIREKTIV 2011/15/EU av 23. 
februar 2011 om endring av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/59/EF om opprettelse av et 
overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk 
i Fellesskapet 

16.3.2012  * 

61 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIII (Transport) og protokoll 37 

 01.05.2012 Samtidig ikrafttredelse med beslutning 
nr. 59/2012 av 30. mars 2012 

  KOMMISJONSBESLUTNING 2009/584/EF  av 

31. juli 2009 om nedsettelse av en styringsgruppe 
på høyt nivå for SafeSeaNet 

31.7.2009 *  

62 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIII (Transport) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Norge. Meddelelse om 
forsinkelse fra Norge 24.9.2012. 
Meddelelse fr Norge 14.12.2012. 
Faktisk ikrafttredelse 1.2.2013. 

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2009/18/EF av 23. april 2009 om fastsettelse av 

17.6.2011  * 
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grunnleggende prinsipper for undersøkelse av 
ulykker i sjøtransportsektoren og om endring av 
rådsdirektiv 1999/35/EF og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/59/EF 

63 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIII (Transport) 

 01.05.2012  

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2009/21/EF av 23. april 2009 om oppfyllelse av 
flaggstatenes forpliktelser 

17.6.2011 *  

64 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIII (Transport) 

 01.06.2012  

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2009/12/EF av 11. mars 2009 om 
lufthamnavgifter 

15.3.2009 *  

65 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIII (Transport) 

 01.05.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
1197/2011 av 21. november 2011 om endring av 
forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av 
fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er 
underlagt driftsforbud i Fellesskapet 

23.11.2011 *  

66 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XV (Statsstøtte) 

 31.3.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2012/21/EU av 12. 
desember 2011 om anvendelsen av artikkel 106 
nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte på statsstøtte i form av godtgjøring for 
offentlig tjenesteyting til visse foretak som er blitt 
tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn 
økonomisk betydning 

31.1.2012 *  

67 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XVI (Offentlige innkjøp) 

 31.3.2012  
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  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1251/2011av 30. november 2011om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF, 
2004/18/EF og 2009/81/EF med hensyn til 
terskelverdiene som skal anvendes ved 
framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter 

1.1.2012 *  

68 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIX (Forbrukervern) 

 31.3.2012  

  KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2010/304 
av 12. mai 2010 om bruk av en harmonisert 
metode for klassifisering og rapportering av klager 
og forespørsler fra forbrukere 

 *  

  KOMMISJONSREKOMMANDASJON 
2011/136/EU av 1. mars 2011 om retningslinjer 
for gjennomføringen av bestemmelsene om vern 
av personopplysninger i systemet for 
forbrukervernsamarbeid (CPSC) 

 *  

69 30.3.2012 Beslutningen ble trukket    

70 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XX (Miljø) 

 31.3.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 664/2011 
av 11. juli 2011 om endring av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om 
overføring av avfall for å tilføye visse blandinger 
av avfall i vedlegg IIIA 

1.8.2011 *  

71 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XX (Miljø) 

 31.3.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2009/335/EF av 20. 
april 2009 om tekniske retningslinjer for 
fastsettelse av den økonomiske garantien i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/21/EF om håndtering av avfall fra 
utvinningsindustrien 

22.4.2009 *  
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  KOMMISJONSBESLUTNING 2009/337/EF 
av 20. april 2009 om definisjonen av kriteriene for 
klassifisering av avfallsanlegg i samsvar med 
vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/21/EF om håndtering av avfall fra 
utvinningsindustrien 

23.4.2009 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2009/358/EF av 29. 
april 2009 om harmonisering og om regelmessig 
oversending av opplysningene og spørreskjemaet 
nevnt i artikkel 22 nr. 1 bokstav a) og i artikkel 18 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF 
om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien 

2.5.2009 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2009/359/EF av 30. 
april 2009 om nærmere presisering av 
definisjonen av inert avfall i henhold til artikkel 22 
nr. 1 bokstav f) i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/21/EF om håndtering av avfall 
fra gjenvinningsanlegg 

2.5.2009 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2009/360/EF av 30. 
april 2009 om utfylling av de tekniske krav til 
karakterisering av avfall fastsatt i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF 
om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien 

2.5.2009 *  

72 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XXI (Statistikk) 

 31.3.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 216/2010 
av 15. mars 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 kategorier av årsaker for 
oppholdstillatelse 

5.4.2010 *  

73 30.3.2012 Om endring av EØS-avtalens   31.3.2012  
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Vedlegg XXI (Statistikk) 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 328/2011 
av 5. april 2011 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1338/2008 om fellesskapsstatistikker over 
folkehelse og helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen med hensyn til statistikker over 
dødsårsaker 

25.4.2011 *  

74 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 1.5.2012  

  RÅDSDIREKTIV 2009/158/EF av 30. november 
2009 om dyrehelsevilkår for handel innenfor 
Fellesskapet med og import fra tredjestater av 
fjørfe og rugeegg 

1.1.2010 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/214/EU av 1. 
april 2011 om endring av vedlegg II-IV til 
rådsdirektiv 2009/158/EF om dyrehelsevilkår for 
handel innenfor Fellesskapet med og import fra 
tredjestater av fjærfe og rugeegg 

21.4.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2011/277/EU 
av 10. mai 2011 om endring av vedlegg II til 
vedtak 93/52/EØF med omsyn til godkjenninga av 
visse regionar i Italia som offisielt frie for 
brucellose (B. melitensis), og om endring av 
vedlegga til vedtak 2003/467/EF med omsyn til 
fråsegna om at visse regionar i Italia, Polen og 
Det sameinte kongeriket er offisielt frie for bovin 
tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin 
leukose 

3.5.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2011/674/EU 
av 12. oktober 2011 om endring av vedtak 

2.11.2011 *  
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2004/558/EF med hensyn til visse tyske 
administrative regioners status som fri for 
infeksiøs bovin rhinotrakeitt 

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2011/675/EU 
av 12. oktober 2011 om endring av vedtak 
2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Latvia 
er offisielt fritt for tuberkulose, og fråsegna om at 
visse administrative regionar i Portugal er offisielt 
frie for enzootisk bovin leukose 

2.11.2011 *  

75 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 1.5.2012  

  RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1099/2009 av 24. 
september 2009 om vern av dyr på tidspunktet for 
avliving 

1.1.2013 
* 

  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 150/2011 
av 18. februar 2011 om endring av vedlegg III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
853/2004 med hensyn til oppdrettsvilt og 
viltlevende vilt og kjøtt fra oppdrettsvilt og 
viltlevende vilt 

10.3.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 151/2011 
av 18. februar 2011 om endring av vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
854/2004 med hensyn til oppdrettsvilt 

10.3.2011 *  

76 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 1.5.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
1223/2011 av 28. november 2011 
om endring av forordning (EF) nr. 1688/2005 med 
hensyn til prøvetaking i flokker som egg har sin 
opprinnelse i, og mikrobiologisk undersøkelse av 

20.12.2011 *  
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slike prøver og prøver av visse typer kjøtt 
beregnet på Finland og Sverige 

77 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 1.5.2012  

  KOMMISJONSAVGJERD 2011/93/EU 
av 10. februar 2011 om endring av vedtak 
2009/821/EF med omsyn til listene over 
grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i 
TRACES 

3.3.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2011/215/EU 
av 4. april 2011 om gjennomføring av rådsdirektiv 
97/78/EF med hensyn til omlasting på 
grensekontrollstasjonen ved innførsel av 
produktforsendelser beregnet på import til 
Unionen eller på tredjestater 

1.5.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2011/394/EU 
av 1. juli 2011 om endring av vedtak 2009/821/EF 
med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar 
og veterinæreiningar i TRACES 

25.7.2011 *  

78 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 1.5.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 169/2011 
av 23. februar 2011 om godkjenning av diclazuril 
som tilsetningsstoff i fôrvarer for perlehøns 
(innehaver av godkjenningen: Janssen 
Pharmaceutica N.V.) 

15.3.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
1190/2011 av 18. november 2011 om endring av 
forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 
1138/2007 med hensyn til navnet på innehaveren 

9.12.2011 *  
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av godkjenningen av benzosyre (VevoVitall) som 
tilsetningsstoffet i fôrvarer 

  
KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 

1263/2011 av 5. desember 2011 om godkjenning 

av Lactobacillus buchneri (DSM 16774), 

Lactobacillus buchneri (DSM 12856), 

Lactobacillus paracasei (DSM 16245), 

Lactobacillus paracasei (DSM 16773), 

Lactobacillus plantarum (DSM 12836), 

Lactobacillus plantarum (DSM 12837), 

Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus 

rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis 

(DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), 

Pediococcus acidilactici (DSM 16243) og 

Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter 

27.12.2011 *  

79 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) og 
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 1.5.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 208/2011 
av 2. mars 2011 om endring av vedlegg VII til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
882/2004 og av kommisjonsforordning (EF) nr. 
180/2008 og (EF) nr. 737/2008 med hensyn til 
lister over og navn på EU-referanselaboratorier 

21.3.2011 *  

80 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) og 
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 

 1.5.2012  
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prøving og sertifisering) 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 420/2011 
av 29. april 2011 om endring av forordning (EF) 
nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier 
for visse forurensende stoffer i næringsmidler 

20.5.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 835/2011 
av 19. august 2011 om endring av forordning (EF) 
nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for 
polysykliske aromatiske hydrokarboner i 
næringsmidler 

1.9.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 836/2011 
av 19. august 2011 om endring av forordning (EF) 
nr. 333/2007 om fastsettelse av prøvetakings- og 
analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet 
av bly, kadmium, kvikksølv, uorganisk tinn, 3-
MCPD og benzo(a)pyren i næringsmidler 

1.9.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
844/2011 av 23. august 2011 om godkjenning av 
den kontrollen før eksport som Canada gjer av 
kveite og kveitemjøl med omsyn til førekomst av 
okratoksin A 

1.10.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
931/2011 av 19. september 2011 om kravene til 
sporbarhet fastsatt ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 178/2002 for 
næringsmidler av animalsk opprinnelse 

11.10.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 978/2011 
av 3. oktober 2011 om endring av vedlegg II og III 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 
av abamektin, acetamiprid, bifenyl, kaptan, 

5.10.2011 *  
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klorantraniliprol, cyflufenamid, cymoksanil, 
diklorprop-P, difenokonazol, dimetomorf, 
ditiokarbamater, epoksikonazol, etefon, flutriafol, 
fluxapyroxad, isopyrazam, propamokarb, 
pyraklostrobin, pyrimetanil og spirotetramat i eller 
på visse produkter 

81 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.5.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 406/2010 
av 26. april 2010 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
79/2009 om typegodkjenning av hydrogendrevne 
motorvogner 

8.6.2010 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 459/2011 
av 12. mai 2011om endring av vedlegget til 
forordning (EF) nr. 631/2009 om fastsettelse av 
nærmere regler for gjennomføringen av vedlegg I 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
78/2009 om typegodkjenning av motorvogner 
med hensyn til beskyttelse av fotgjengere og 
andre myke trafikanter 

2.6.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 582/2011 
av 25. mai 2011 om gjennomføring og endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
595/2009 med hensyn til utslipp av forurensende 
stoffer fra tunge kjøretøyer (Euro VI) og om 
endring av vedlegg I og III til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2007/46/EF 

15.7.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 566/2011 
av 8. juni 2011 om endring av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 og 
kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 med 

19.6.2011 *  
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hensyn til tilgang til opplysninger om reparasjon 
og vedlikehold av kjøretøyer 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 678/2011 
av 14. juli 2011 om erstatning av vedlegg II og 
endring av vedlegg IV, IX og XI til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF 
om fastsettelse av en ramme for godkjenning av 
motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, 
deler og tekniske enheter til slike motorvogner 
(rammedirektiv) 

4.8.2011 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/415/EU av 
14. juli 2011 om rettelse av direktiv 2010/19/EU 
om endring av rådsdirektiv 91/226/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF for 
å tilpasse disse til den tekniske utvikling på 
området avskjermingssystemer for visse grupper 
av motorvogner og deres tilhengere, med hensyn 
til endringen av vedleggene til direktiv 2007/46/EF 

16.7.2011 *  

82 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.5.2012  

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2011/91/EF av 13. desember 2011 om angivelse 
eller merking for å identifisere et bestemt 
næringsmiddelparti (kodifisering) 

6.1.2012 *  

83 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.5.2012  

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 
2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å 
fastsette grenseverdier for rester av 
farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler 

6.7.2009 *  
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av animalsk opprinnelse, om oppheving av 
rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring 
av europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) 
2001/82/EF og europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 726/2004 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 37/2010 
av 22. desember 2009 om farmakologisk 
virksomme stoffer og deres klassifisering med 
hensyn til grenseverdier for restmengder i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse 

9.2.2010 *  

84 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.5.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 890/2010 
av 8. oktober 2010 om endring av vedlegget til 
forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk 
virksomme stoffer og deres klassifisering med 
hensyn til grenseverdier for restmengder i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet 
derquantel 

9.4.2012 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 914/2010 
av 12. oktober 2010 om endring av vedlegget til 
forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk 
virksomme stoffer og deres klassifisering med 
hensyn til grenseverdier for restmengder i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet 
natriumsalisylat 

12.12.2010 *  

85 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.5.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 758/2010 
av 24. august 2010 om endring av vedlegget til 
forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk 

24.10.2010 *  
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virksomme stoffer og deres klassifisering med 
hensyn til grenseverdier for restmengder i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet 
valnemulin 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 759/2010 
av 24. august 2010 om endring av vedlegget til 
forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk 
virksomme stoffer og deres klassifisering med 
hensyn til grenseverdier for restmengder i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet 
tildipirosin 

24.10.2010 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 761/2010 
av 25. august 2010 om endring av vedlegget til 
forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk 
virksomme stoffer og deres klassifisering med 
hensyn til grenseverdier for restmengder i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet 
metylprednisolon 

25.10.2010 *  

86 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.5.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 362/2011 
av 13. april 2011 om endring av vedlegget til 
forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk 
virksomme stoffer og deres klassifisering med 
hensyn til grenseverdier for restmengder i 
næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet 
monepantel 

16.4.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 363/2011 
av 13. april 2011 om endring av vedlegget til 
forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk 
virksomme stoffer og deres klassifisering med 
hensyn til grenseverdier for restmengder i 

16.4.2011 *  
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næringsmidler av animalsk opprinnelse for stoffet 
isoeugenol 

87 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.5.2012  

  KOMMISJONSDIREKTIV 2011/71/EU av 26. juli 
2011 om endring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring 
av kreosot som et aktivt stoff i vedlegg I 

16.8.2011 *  

88 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.5.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1103/2010 av 29. november 2010 om 
fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/66/EF, av regler for 
kapasitetsmerking av bærbare (oppladbare) 
sekundærbatterier og -akkumulatorer samt 
kjøretøybatterier og kjøretøyakkumulatorer 

30.11.2010 *  

89 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.5.2012  

  KOMMISJONSDIREKTIV 2010/3/EU av 1. 
februar 2010 om endring av rådsdirektiv 
76/768/EØF om kosmetiske produkter for å 
tilpasse vedlegg III og VI til den tekniske utvikling 

9.3.2010 *  

90 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.5.2012  

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 110/2008 av 15. 
januar 2008 om definisjon av, betegnelse på og 
presentasjon, merking og beskyttelse av 

20.5.2008 *  
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geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, 
og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 
1576/89 

  KOMMISJONSREKOMMANDASJON 
2010/133/EU av 2. mars 2010 om forebygging og 
reduksjon av etylkarbamatforurensning i 
brennevin av steinfrukt og brennevin av 
pressrester av steinfrukt og om overvåking av 
etylkarbamatinnholdet i nevnte drikker 

2.3.2010 *  

91 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 
(Energi) 

 1.5.2012  

  KOMMISJONSVEDTAK 2008/952/EF av 19. 
november 2008 om fastsettelse av detaljerte 
retningslinjer for gjennomføring og anvendelse av 
vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/8/EF 

19.12.2008 *  

92 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 
(Trygd) 

  Trer i kraft samtidig med beslutning nr. 
76/2011.  

  
AVGJERD 32011D 0212(01) nr. H6 av 16. 

desember 2010 om bruk av visse prinsipp for 

samanlegging av tid i medhald av artikkel 6 i 

forordning (EF) nr. 883/2004 om samordning av 

trygdeordninger 

1.4.2011  * 

93 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 
(Trygd) 

  Trer i kraft samtidig med beslutning nr. 
76/2011.  

  
AVGJERD 32011 D 0906(01) nr. S8 av 15. juni 

2011om tildeling av protesar, større hjelpemiddel 

og andre omfattande naturalytingar slik det er 

fastsett i artikkel 33 i forordning (EF) nr. 883/2004 

om samordning av trygdeordninger 

6.9.2011  * 

94 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens   1.5.2012  
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Vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, 

audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester) 

  
KOMMISJONSVEDTAK 2009/766/EF av 16. 

oktober 2009 om harmonisering av 

frekvensbanda 900 MHz og 1 800 MHz for 

jordbaserte system som kan tilby felleseuropeiske 

elektroniske kommunikasjonstenester i 

Fellesskapet 

9.5.2010 *  

95 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 1.5.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 983/2010 

av 3. november 2010 om endring av forordning 

(EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte 

tiltak for gjennomføring av de felles 

grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet 

1.4.2011 *  

96 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 1.5.2012  

  
KOMMISJONSBESLUTNING 2010/769/EU av 

13. desember 2010 om fastsettelse av kriterier for 

bruk på tankskip for flytende naturgass av 

tekniske metoder som et alternativ til å bruke 

brennstoffer for skip med lavt svovelinnhold som 

oppfyller kravene i artikkel 4b i rådsdirektiv 

1999/32/EF om en reduksjon av svovelinnholdet i 

visse flytende brennstoffer, endret ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/33/EF 

15.12.2010 *  
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med hensyn til svovelinnholdet i brennstoffer for 

skip 

97 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 1.5.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 413/2010 

av 12. mai 2010 om endring av vedlegg III, IV og 

V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1013/2006 om overføring av avfall, for å ta 

hensyn til endringer innført ved OECD-rådsvedtak 

C(2008) 156 

16.5.2010 *  

98 30.4.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Norge. Meddelelse fra 
Norge 7. desember 2012. Faktisk 
ikrafttredelse 1. februar 2013. 

  
EUROPAPARLAMENTS- OG 

RÅDSFORORDNING (EU) nr. 691/2011 av 6. juli 

2011 om europeiske miljøøkonomiske 

rekneskapar 

6.8.2011  * 

99 30.4.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 1.5.2012  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2011/35/EU av 5. april 2011 om fusjon av 

allmennaksjeselskaper  

1.7.2011 *  

100 30.4.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett) 

 1.5.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

1205/2011 av 22. november 2011 om endring av 

26.11.2011 *  
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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. 7 

101 30.4.2012 
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire 

friheter) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Norge og Island. 
Forsinkelse meddelt fra Island 
23.10.2012.  Meddelelse fra Norge 7. 
desember 2012.  

  
RÅDSDIREKTIV 2008/114/EF av 8. desember 

2008 om identifisering og utpeking av europeisk 

kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å 

beskytte den bedre 

12.1.2011  * 

102 30.4.2012 
Om endring av EØS-avtalens protokoll 47 (om 

opphevelse av tekniske hindringer for handel 

med vin) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Norge. 

  
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1234/2007 av 

22.oktober 2007 om opprettelse av en felles 

markedsordning for landbruksvarer og om særlige 

bestemmelser for visse landbruksvarer 

(forordningen om en felles markedsordning) 

1.1.2008  * 

  
KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 436/2009 

av 26. mai 2009 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 479/2008 med hensyn til vingårdsregisteret, 

obligatoriske oppgaver og innsamling av 

1.8.2009   
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opplysninger til overvåking av vinmarkedet, 

følgedokumenter ved forsendelser av 

vinprodukter og om registre som skal føres i 

vinsektoren 

  
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 491/2009 av 25. 

mai 2009 om endring av forordning (EF) 

nr.1234/2007 om opprettelse av en felles 

markedsordning for landbruksvarer og om særlige 

bestemmelser for visse landbruksvarer 

(forordningen om en felles markedsordning) 

1.8.2009   

  
KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 606/2009 

av 10. juli 2009 om fastsettelse av nærmere 

regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 479/2008 med hensyn til kategoriene av 

vinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og 

gjeldende restriksjoner 

1.8.2009   

  
KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 607/2009 

av 14. juli 2009 om fastsettelse av regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 

479/2008 med hensyn til beskyttede 

opprinnelsesbetegnelser og beskyttede 

geografiske betegnelser, tradisjonelle 

betegnelser, merking og presentasjon av visse 

vinprodukter 

1.8.2009   

103 15.6.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 16.6.2012  

  
RÅDSDIREKTIV 2007/43/EF av 28. juni 2007 om 

30.6.2010 *  
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fastsettelse av minsteregler for vern av 

slaktekyllinger 

  
KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2011/629/EU 

av 20. september 2011 om endring av vedlegg D 

til rådsdirektiv 88/407/EØF med hensyn til handel 

innenfor Unionen med storfesæd sendt fra 

sædstasjoner og sædlagre 

1.11.2010 *  

  
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

nr. 1152/2011 av 14. juli 2011 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

998/2003 med hensyn til forebyggende helsetiltak 

for å bekjempe infeksjon med Echinococcus 

multilocularis hos hunder 

5.12.2011 *  

  
DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 

nr. 1153/2011 av 30. august 2011 om endring av 

vedlegg Ib til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 998/2003 med hensyn til 

de tekniske kravene til rabiesvaksinasjon 

5.12.2011 *  

104 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 16.6.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 16/2012 

av 11. januar 2012 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

853/2004 med hensyn til kravene til fryste 

næringsmidler av animalsk opprinnelse beregnet 

1.7.2012 
* 
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på konsum 

105 15.6.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 16.6.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 234/2011 

av 10. mars 2011 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1331/2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av 

tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i 

næringsmidler 

30.3.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

1129/2011 av 11. november 2011 om endring av 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1333/2008 for å opprette en unionsliste 

over tilsetningsstoffer i næringsmidler 

2.12.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

1130/2011 av 11. november 2011 om endring av 

vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om 

tilsetningsstoffer i næringsmidler for å opprette en 

unionsliste over tilsetningsstoffer i næringsmidler 

som er godkjent for bruk i tilsetningsstoffer, 

enzymer, aromaer og næringsstoffer i 

næringsmidler 

2.12.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

1131/2011 av 11. november 2011 om endring av 

5.12.2011 *  
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vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1333/2008 med hensyn til 

steviolglykosider 

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

1160/2011 av 14. november 2011 om 

godkjenning og avslag på godkjenning av visse 

helsepåstandar om næringsmiddel som viser til 

redusert sjukdomsrisiko 

5.12.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

1161/2011 av 14. november 2011 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF, 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1925/2006 og kommisjonsforordning (EF) nr. 

953/2009 med hensyn til listene over mineraler 

som kan tilsettes næringsmidler 

8.12.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

1170/2011 av 16. november 2011 om avslag på 

godkjenning av visse helsepåstandar om 

næringsmiddel som viser til redusert 

sjukdomsrisiko 

8.12.2011 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

1171/2011 av 16. november 2011 om avslag på 

godkjenning av visse andre helsepåstandar om 

næringsmiddel enn dei som viser til redusert 

sjukdomsrisiko og til utviklinga og helsa til barn 

   

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

23.12.2011 *  
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1258/2011 av 2. desember 2011 om endring av 

forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til 

grenseverdier for nitrater i næringsmidler 

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

1259/2011 av 2. desember 2011 om endring av 

forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til 

grenseverdier for dioksiner, dioksinlignende PCB-

er og ikke-dioksinlignende PCB-er i 

næringsmidler 

1.1.2012 *  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 

1282/2011 av 28. november 2011 om endring og 

retting av kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 

om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet 

på å komme i kontakt med næringsmidler 

31.12.2011 *  

106 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering) og vedlegg XX (Miljø) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Island. Meddelelse fra 
Island 13. desember. Faktisk 
ikrafttredelse 1. februar 2013.  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2008/112/EF av 16. desember 2008 om endring 

av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 

1999/13/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer 

og stoffblandinger  

12.1.2009  * 

  
EUROPAPARLAMENTS- OG 

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 om 

20.1.2009   
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klassifisering, merking og emballering av stoffer 

og stoffblandinger, om endring og oppheving av 

direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om 

endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 

  
EUROPAPARLAMENTS- OG 

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1336/2008 av 16. 

desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 

648/2004 for å tilpasse den til forordning (EF) nr. 

1272/2008 om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og stoffblandinger 

20.1.2009   

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 440/2010 

av 21. mai 2010 om gebyrer til Det europeiske 

kjemikaliebyrå i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av stoffer 

og stoffblandinger 

25.2.2010   

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 453/2010 

av 20. mai 2010 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH) 

20.6.2009   

107 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering) 

  Trer i kraft samtidig med beslutning nr. 
106/2012 av 15. juni 2012. 

  
KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 790/2009 

25.9.2009  * 
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av 10. august 2009 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1272/2008 om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og stoffblandinger for å 

tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige 

utvikling 

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 252/2011 

av 15. mars 2011 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH) 

5.4.2011  * 

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 286/2011 

av 10. mars 2011 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1272/2008 om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og stoffblandinger for å 

tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige 

utvikling 

27.4.2011  * 

108 15.6.2012 Om endring av EØS-avtalens  

vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, 

audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester) 

 16.6.2012  

  
KOMMISJONSBESLUTNING 2010/368/EU av 

30. juni 2010 om endring av vedtak 2006/771/EF 

om harmonisering av radiospektrum for bruk av 

kortdistanseutstyr 

1.11.2010 *  
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109 15.6.2012 Om endring av EØS-avtalens  

vedlegg XI, vedlegg XIX og protokoll 37 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Norge og 
Liechtenstein. Meddelelse fra LIE 
9.11.2012. Meddelelse fra Norge 
14.12.2012. Faktisk ikrafttredelse 
1.2.2013. 

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2007/65/EF av 11. desember 2007 om endring av 

rådsdirektiv 89/552/EØF om samordning av visse 

bestemmelser om utøvelse av 

fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller forskrift 

i medlemsstatene 

19.12.2009  * 

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2010/13/EU av 10. mars 2010 om samordning av 

visse bestemmelser om innføring audiovisuelle 

medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i 

medlemsstatene (direktivet om audiovisuelle 

medietjenester)  

14.5.2010  * 

110 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 16.6.2012  

  
KOMMISJONSDIREKTIV 2011/94/EU av 28. 

november 2011 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF 

om førerkort 

19.12.2011 *  

111 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 16.6.2012  

  
KOMMISJONSBESLUTNING 2011/314/EU av 

1.1.2012 *  
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12. mai 2011 om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne for delsystemet "Drift og 

trafikkstyring" i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog 

112 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 16.6.2012  

  
305XC0407: Liste over naudsynte sertifikat 

som er godkjende etter den 

framgangsmåten som er fastsett i 

artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2001/25/EF om 

minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå 

7.4.2005 *  

  
KOMMISJONSAVGJERD 2010/361/EU av 28. 

juni 2010 om godkjenning av Israel med omsyn til 

utdanning, opplæring og sertifisering av sjøfolk 

med sikte på godkjenning av sertifikat 

29.7.2010 *  

  
KOMMISJONSAVGJERD 2010/363/EU av 28. 

juni 2010 om godkjenning av Algerie med omsyn 

til utdanning, opplæring og sertifisering av sjøfolk 

med sikte på godkjenning av sertifikat 

30.6.2010 *  

  
KOMMISJONSAVGJERD 2010/704/EU av 22. 

november 2010 om godkjenning av Sri Lanka 

med omsyn til utdanning, opplæring og 

sertifisering av sjøfolk med sikte på godkjenning 

av sertifikat 

23.11.2010 *  

  
KOMMISJONSAVGJERD 2010/705/EU av 22. 

november 2010 om tilbakekalling av godkjenninga 

23.11.2010 *  
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av Georgia med omsyn til utdanning, opplæring 

og sertifisering av sjøfolk med sikte på 

godkjenning av sertifikat 

  
KOMMISJONSAVGJERD 2011/259/EU av 27. 

april 2011 om godkjenning av Tunisia med omsyn 

til utdanning, opplæring og sertifisering av sjøfolk 

med sikte på godkjenning av sertifikat 

29.4.2011 *  

  
502XC0629: Liste over naudsynte sertifikat 

som er godkjende etter den 

framgangsmåten som er fastsett i 

artikkel 18 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/25/EF av 4. april 2000 om 

minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå 

29.6.2002 *  

  
503XC1107: Liste over naudsynte sertifikat som 

er godkjende etter den framgangsmåten som er 

fastsett i artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2001/25/EF om 

minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå 

7.11.2003 *  

113 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 16.6.2012  

  
KOMMISJONSAVGJERD 2011/385/EU av 28. 

juni 2011 om godkjenning av Ecuador i medhald 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/106/EF med omsyn til systema for 

opplæring og sertifisering av sjøfolk 

28.6.2011 *  

  
KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2011/517/EU av 

25.8.2011 *  
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25. august 2011 om godkjenning av Aserbajdsjan 

i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/106/EF med omsyn til systema for 

opplæring og sertifisering av sjøfolk 

  
KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2011/520/EU av 

31. august 2011 om godkjenning av Marokko i 

medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/106/EF med omsyn til systema for 

opplæring og sertifisering av sjøfolk 

31.8.2011 *  

114 15.6.2012 
Beslutningen ble trukket 

   

115 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø) 

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Island. Meddelelse om 
forsinkelse 5.12.2012. 

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk 

lagring av karbondioksid og om endring av 

rådsdirektiv 85/337/EØF, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 

2004/35/EF, 2006/12/EF og 2008/1/EF samt 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1013/2006 

25.6.2009  * 

116 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø) 

 16.6.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 100/2012 

av 3. februar 2012 om endring av forordning (EF) 

nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører 

16.2.1012 *  
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som fra og med 1. januar 2006 har utført en 

luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF, 

med angivelse av administrerende medlemsstat 

for hver luftfartøyoperatør, idet det også tas 

hensyn til utvidelse av Unionens ordning for 

handel med utslippskvoter til EØS-EFTA-stater 

117 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø) 

 16.6.2012  

  
KOMMISJONSVEDTAK 2009/770/EF av 13. 

oktober 2009 om fastsettelse av standard 

rapporteringsskjemaer for framlegging av 

overvåkingsresultater i forbindelse med utsetting i 

miljøet av genmodifiserte organismer som eller i 

et produkt, med henblikk på markedsføring, i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/18/EF 

21.10.2009 *  

118 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk) 

 16.6.2012  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG 

RÅDSFORORDNING (EU) nr. 692/2011 av 6. juli 

2011 om europeisk statistikk over turisme og om 

oppheving av rådsdirektiv 95/57/EF 

11.8.2011 *  

119 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk) 

 16.6.2012  

  
KOMMISJONENS 

10.11.2011 *  
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GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 

1051/2011 av 20. oktober 2011 om gjennomføring 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

692/2011 om europeisk statistikk med hensyn til 

kvalitetsrapportenes struktur og oversending av 

data 

120 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk) 

 16.6.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 62/2012 

av 24. januar 2012 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1177/2003 om fellesskapsstatistikker over 

inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til 

listen for 2013 over sekundærmålvariabler for 

velvære 

14.2.2012 *  

121 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 og 

protokoll 37 

 16.6.2012  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG 

RÅDSFORORDNING (EU) nr. 912/2010 av 22. 

september 2010 om opprettelsen av det 

europeiske byrået for GNSS, og om oppheving av 

rådsforordning (EF) nr. 1321/2004 om opprettelse 

av strukturer for forvaltning av europeiske 

programmer for satellittbasert radionavigasjon og 

om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 683/2008 

9.11.2010 * Gjelder fra 1. januar 2012. 
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122 15.6.2012 
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 

 16.6.2012  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD 

nr. 940/2011/EU av 14. september 2011 om Det 

europeiske året for aktiv aldring og solidaritet 

mellom generasjonane (2012) 

24.9.2011 * Gjelder fra 1.januar 2012. 

123 13.7. 2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 14.7.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 87/2011 

av 2. februar 2011 om utpeking av EU 

referanselaboratorium for biers helse, om 

fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og 

oppgaver for dette laboratoriet og om endring av 

vedlegg VII til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 882/2004 

22.2.2011 *  

124 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 14.7.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1276/2011 av 8. desember 2011 om endring av 
vedlegg III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til 
behandling for å drepe levedyktige parasitter i 
fiskerivarer beregnet på konsum 

30.12.2011 *  

125 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering) 

 14.7.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 366/2011 

5.5.2011 *  
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av 14. april 2011 om endring av vedlegg XVII 

(akrylamid) til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) 

126 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering) 

 14.7.2012 Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Norge og LIE. 

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSBESLUTNING nr. 768/2008/EF av 9. juli 
2008 om en felles ramme for markedsføring av 
produkter og om oppheving av rådsbeslutning 
93/465/EØF 

9.7.2008  * 

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 764/2008 av 9. juli 
2008 om fastsettelse av framgangsmåter for 
anvendelsen av visse nasjonale tekniske 
forskrifter på produkter som er lovlig markedsført i 
en annen medlemsstat, og om oppheving av 
vedtak nr. 3052/95/EF 

13.5.2009  * 

  
EUROPAPARLAMENTS- OG 

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 

2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering 

og markedstilsyn for markedsføring av produkter, 

og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 

1.1.2010  * 

127 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering) 

 14.7.2012  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

20.7.2009 *  
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2009/48/EF av 18. juni 2009 om sikkerhetskrav til 

leketøy 

128 13.7.2912 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 
(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle 
tjenester og informasjonssamfunnstjenester) 

 14.7.2012  

  
KOMMISJONSBESLUTNING 2010/267/EU av 6. 

mai 2010 om harmoniserte tekniske vilkår for bruk 

av 790-862 MHz-frekvensbåndet for jordbaserte 

systemer som kan levere elektroniske 

kommunikasjonstjenester i Den europeiske union 

12.5.2011 *  

129 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens  vedlegg XIII 

(Transport) 

 14.7.2012  

  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 

2006/38/EF av 17. mai 2006 om endring av 

direktiv 1999/62/EF om avgifter på tunge 

lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur 

10.6.2008 *  

130 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 14.7.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/274/EU 

 av 26. april 2011 om den tekniske 

spesifikasjonen for samtrafikkevne for 

delsystemet "energi" i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog 

1.6.2011 *  

131 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens  vedlegg XIII 

(Transport) 

 14.7.2012  

  
KOMMISJONSBESLUTNING 2011/765/EU av 

29.11.2011 *  
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22. november 2011 om kriterier for godkjenning 

av opplæringssentre som er involvert i opplæring 

av lokomotivførere, om kriterier for godkjenning 

av sensorer for lokomotivførere og om kriterier for 

organisering av prøver i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/59/EF 

132 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens  vedlegg XIII 

(Transport) 

 14.7.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2011/821/EU av 
7. desember 2011 om godkjenning av Kapp 
Verde i medhald av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema 
for opplæring og sertifisering av sjøfolk 

7.12.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2011/822/EU av 
7. desember 2011 om godkjenning av 
Bangladesh i medhald av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema 
for opplæring og sertifisering av sjøfolk 

7.12.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2012/75/EU av 
9. februar 2012 om godkjenning av Ghana i 
medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/106/EF med omsyn til systema for 
opplæring og sertifisering av sjøfolk 

4.3.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2012/76/EU av 
9. februar 2012 om godkjenning av Uruguay i 
medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/106/EF med omsyn til systema for 
opplæring og sertifisering av sjøfolk  

4.3.2012 *  
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133 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 14.7.2012  

  
EØS-komitébeslutning om endring av 
tilpasningstekster til EØS-komitebeslutning om 
forordning europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om 
felles regler for driften av lufttransporttjenester i 
Fellesskapet 

 *  

134 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 14.7.2012  

  
EØS-komitébeslutning om endring av 

tilpasningstekst til kommisjonsforordning (EU) nr. 

72/2010 av 26. januar 2010 om fastsetting av 

fremgangsmåter for utføring av Kommisjonens 

inspeksjoner på området for luftfartssikkerhet 

 *  

135 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport) 

 14.7.2012  

  
KOMMISJONENS 

GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 

295/2012 av 3. april 2012 om endring av 

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

fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er 

underlagt driftsforbud i Fellesskapet 

5.4.2012 *  

136 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø) 

 14.7.2102  
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EUROPAPARLAMENTS- OG 

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1221/2009 av 25. 

november 2009 om frivillig deltaking for 

organisasjonar i ei fellesskapsordning for 

miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 761/2001 og 

kommisjonsvedtak 2001/681/EF og 2006/193/EF 

15.12.2009 *  

137 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø) 

 14.7.2102  

  KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 976/2009 
av 19. oktober 2009 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF 
med hensyn til nettjenester 

10.11.2009 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 268/2010 
av 29. mars 2010 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF 
med hensyn til Fellesskapets institusjoners og 
organers tilgang til medlemsstatenes geodatasett 
og -tjenester på harmoniserte vilkår 

19.4.2010 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1088/2010 av 23. november 2010 om endring av 
forordning (EF) nr. 976/2009 med hensyn til 
nedlastingstjenester og omformingstjenester 
 
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1089/2010 av 23. november 2010 om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til 
samvirkingsevnen til geodatasett og -tjenester 

28.12.2010 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 102/2011 
av 4. februar 2011 om endring av forordning (EU) 

25.2.2011 *  
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nr. 1089/2010 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF 
med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett 
og -tjenester 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1089/2010 av 24. november 2010 om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til 
samvirkingsevnen til geodatasett og -tjenester 

15.12.2010 *  

138 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø) 

 14.7.2102  

  RÅDSFORORDNING (EU) nr. 333/2011 av 31. 
mars 2011 om fastsettelse av kriterier for å 
bestemme når visse typer metallskrap opphører å 
være avfall i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2008/98/EF 

28.4.2011 *  

139 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31  

  Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Norge. Meddelelse 
14.12.2012. Faktisk ikrafttredelse 
15.12.2012. 

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EU) nr. 911/2010 av 22. 
september 2010 om det europeiske 
jordovervåkingsprogrammet (GMES) og dets 
første driftsfase (2011-2013) 

3.11.2010  * 

140 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31  

 14.7.2012  

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 401/2009 av 23. 
april 2009 om Det europeiske miljøvernbyrå og 
det europeiske nettet for miljøinformasjon og 
miljøobservasjon 

10.6.2009 *  
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141 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31  

 14.7.2012 Gjelder fra 1. januar 2012. 

  
EØS-komitébeslutning om samarbeid mht. fri 
bevegelighet for arbeidstakere og koordinering av 
trygdeordninger samt tiltak for personer som 
flytter (budsjettlinje 04 01 04 08 og budsjettlinje 
04 03 05) 

   

142 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens protokoll 31  

 14.7.2012 Gjelder fra 1. januar 2012. 

  
EØS-komitébeslutning om deltakelse for 

budsjettåret 2012 i samarbeid om gjennomføring 

og utvikling av det indre marked (budsjettpostene 

12.02.01,12.01.04.01, 02.03.01 og 02.01.04.01) 

   

143 13.7.2012 
Om endring av EØS-avtalens protokoll 47 

 14.7.2012  

  
KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 

1166/2009 av 30. november 2009 om endring og 

retting av kommisjonsforordning (EF) nr. 

606/2009 om fastsettelse av visse nærmere 

regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 479/2008 med hensyn til kategorier av 

vinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og 

gjeldende restriksjoner 

1.8.2009 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 401/2010 
av 7. mai 2010 om endring og retting av 
rådsforordning (EF) nr. 607/2009 om fastsettelse 
av visse nærmere regler for gjennomføring av 
rådsforordning (EF) nr.479/2008 med hensyn til 
beskyttede opprinnelsesbetegnelser og 
beskyttede geografiske betegnelser, tradisjonelle 

1.8.2009 *  
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betegnelser, merking og presentasjon av visse 
vinprodukter 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1022/2010 av 12. november 2010 om tillatelse til 
å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles 
av druer som er høstet i 2010 i visse 
vindyrkingssoner 

15.11.2010 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 53/2011 
av 21. januar 2011 om endring av forordning (EF) 
nr. 606/2009 om fastsettelse av visse nærmere 
regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 
nr. 479/2008 med hensyn til kategorier av 
vinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og 
gjeldende restriksjoner 

1.8.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 538/2011 
av 1. juni 2011 om endring av forordning (EF) nr. 
607/2009 om fastsettelse av visse nærmere 
regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 
nr. 479/2008 med hensyn til beskyttede 
opprinnelsesbetegnelser og beskyttede 
geografiske betegnelser, tradisjonelle 
betegnelser, merking og presentasjon av visse 
vinprodukter 

7.6.2011 *  

144 13.7.2012  Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 14.7.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 249/2012 
av 21. mars 2012 om endring av forordning (EU) 
nr. 19/2011 med hensyn til krav til 
typegodkjenning av lovfestede produsentmerker 
på motorvogner og deres tilhengere 

11.4.2012 *  

145 13.7.2012  Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

 14.7.2012  
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sertifisering) 

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2011/17/EF av 9. mars 2011 om oppheving av 
rådsdirektiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 
71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 
76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF om 
metrologi 

26.4.2011 *  

146 13.7.2012  Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 14.7.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2012/67/EU 
av 3. februar 2012 om endring av vedtak 
2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over 
plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av 
desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel 

23.2.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2012/68/EU 
av 3. februar 2012 om endring av vedtak 
2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over 
plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av 
desse til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel 

23.2.2012 *  

147 13.7.2012  Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 14.7.2012  

  RÅDSDIREKTIV 2011/84/EU av 20. september 
2011 om endring av direktiv 76/768/EØF om 
kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til 
nevnte direktiv til den tekniske utvikling 

30.10.2012 
* 

  

148 13.7.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 
(Finansielle tjenester) 

 14.7.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2011/754/EU av 

1.1.2012 *  
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22. november 2011 om bruken av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF 
med omsyn til kontroll av ansvarsforsikring for 
motorvogner 

149 13.7.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 

(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 
arbeidsrett og lik behandling av kvinner 
og menn) 

 1.1.2013 Meddelelse iht. EØS-avtalens artikkel 
103 ventes fra Liechtenstein og 
Island. 

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2008/104/EF av 19. november 2008 om 
vikararbeid 

  * 

150 13.7.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø) 

 14.7.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2011/632/EU 
av 21. september 2011 om opprettelse av et 
spørreskjema til rapportering om gjennomføringen 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF 
om forbrenning av avfall 

26.9.2011 *  

151 26.7.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 27.7.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1274/2011 av 7. desember 2011 om et samordnet 
flerårig kontrollprogram i Unionen for 2012, 2013 
og 2014 for å sikre overholdelse av grenseverdier 
for rester av plantevernmidler i og på 
næringsmidler av vegetabilsk og animalsk 
opprinnelse og å vurdere forbrukernes 
eksponering for disse restene 

   

152 26.7.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø) 

 27. 7.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.    
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1031/2010 av 12. november 2010 om tidsskjema, 
administrasjon og andre sider ved auksjonering 
av utslippskvoter for klimagasser i henhold til 
europaparlaments og rådsdirektiv 2003/87/EF om 
opprettelse av en ordning for handel med 
utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet 

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 550/2011 av 7. 
juni 2011 om fastsettelse i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 
visse begrensninger på bruk av internasjonale 
kreditter fra prosjekter som omfatter industrigass 

   

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 1210/2011 av 23. 
november 2011 om endring av forordning (EU) nr. 
1031/2010 med hensyn til fastsettelse av antall 
utslippskvoter for klimagasser som skal 
auksjoneres før 2013 

   

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2009/29/EF av 23. april 2009 om endring av 
direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide 
ordningen for handel med utslippskvoter for 
klimagasser i Fellesskapet 

   

  Kommisjonsbeslutning 2010/2/EU av 24. 
desember 2009 om opprettelse i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 
en liste over sektorer og delsektorer som anses 
for å være utsatt for en betydelig risiko for 
karbonlekkasje 

   

  KOMMISJONSBESLUTNING 2010/345/EU 
av 8. juni 2010 om endring av vedtak 
2007/589/EF med hensyn til innlemming av 
retningslinjer for overvåking og rapportering av 
utslipp av klimagasser fra fangst, transport og 
geologisk lagring av karbondioksid 
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  KOMMISJONSBESLUTNING 2010/670/EU 
av 3. november 2010 om fastsettelse av kriterier 
og tiltak for finansiering av kommersielle 
demonstrasjonsprosjekter med miljømessig sikker 
fangst og geologisk lagring av CO2 som mål, 
samt demonstrasjonsprosjekter for nyskapende 
teknologi for fornybar energi i henhold til 
ordningen for handel med utslippskvoter for 
klimagasser i Fellesskapet fastsatt ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF 

   

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/278/EU 
av 27. april 2011 om fastsettelse av 
overgangsregler i Unionen med hensyn til 
harmonisert vederlagsfri tildeling av utslippskvoter 
i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/87/EF 

   

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/540/EU 
av 18. august 2011 om endring av vedtak 
2007/589/EF med hensyn til innlemming av 
retningslinjer for overvåking og rapportering av 
utslipp av klimagasser fra ny virksomhet og nye 
gasser 

   

  Kommisjonsbeslutning 2011/745/EU av 11. 
november 2011 om endring av beslutning 
2010/2/EU og 2011/278/EU med hensyn til 
sektorer og delsektorer som anses for å være 
utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje 

   

153 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) og 
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 

29.7.2011 *  
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739/2011 av 27. juli 2011 om endring av vedlegg I 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
854/2004 om fastsettelse av særlige regler for 
gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter 
av animalsk opprinnelse beregnet på konsum 

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
1109/2011 av 3. november 2011 om endring av 
vedlegg I til forordning (EF) nr. 2075/2005 med 
hensyn til likeverdige metoder for 
trikinundersøkelse 

24.11.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2011/898/EU 
av 21. desember 2011 om endring av vedtak 
2009/852/EF om overgangstiltak i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
852/2004 og (EF) nr. 853/2004 med hensyn til 
foredling i visse melkeforedlingsvirksomheter i 
Romania av rå melk som ikke oppfyller kravene, 
og de strukturelle kravene til slike virksomheter 

19.1.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2011/899/EU 
av 21. desember 2011 om endring av vedtak 
2009/861/EF om overgangstiltak i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
853/2004 med hensyn til foredling i visse 
melkeforedlingsvirksomheter iBulgaria av rå melk 
som ikke oppfyller kravene 

19.1.2012 *  

154 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2011/648/EU 
av 4. oktober 2011 om endring av vedtak 

25.10.2011 *  
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2008/185/EF med hensyn til oppføring av Belgia 
på listen over medlemsstater som er fri for 
pseudorabies 

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSSBESLUTNING 
2011/879/EU av 21. desember 2011 om endring 
av vedlegg II og IV til rådsdirektiv 2009/158/EF 
om dyrehelsevilkår for handel innenfor 
Fellesskapet med og import fra tredjestater av 
fjørfe og rugeegg 

1.2.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2012/112/EU  
av 17. februar 2012 om endring av vedlegg E til 
rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene 
for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter og for 
dyr, sæd, egg og embryoer fra godkjente organer, 
institutter eller stasjoner 

2.3.2012 *  

155 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONSREKOMMANDASJON 
2011/25/EU av 14. januar 2011 om fastsettelse 
av retningslinjer for skillet mellom fôrmidler, 
tilsetningsstoffer i fôrvarer, biocidprodukter og 
veterinærpreparater 

3.2.2011 *  

156 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 130/2012 
av 15. februar 2012 om krav til typegodkjenning 
av motorvogner med hensyn til innstigning og 
manøvreringsevne og om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
661/2009 om krav til typegodkjenning for den 

7.3.2012 *  
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generelle sikkerheten for motorvogner, deres 
tilhengere og systemer, deler og separate 
tekniske enheter beregnet på slike motorvogner 

157 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 64/2012 
av 23. januar 2012 om endring av forordning (EU) 
nr. 582/2011 om gjennomføring og endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
595/2009 med hensyn til utslipp fra tunge 
kjøretøyer (Euro VI) 

3.2.2012 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 65/2012 
av 24. januar 2012 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
661/2009 med hensyn til girskiftindikatorer og om 
endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2007/46/EF 

13.2.2012 *  

158 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra 
Island. 

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1007/2011 av 27. 
september 2011 
om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og 
merking av fibersammensetningen i 
tekstilprodukter samt om oppheving av 
rådsdirektiv 73/44/EØF og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 96/73/EF og 2008/121/EF 

8.5.2012  * 

159 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONENS 2.4.2012 *  
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GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
84/2012 av 1. februar 2012 om endring av 
vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om 
farmakologisk virksomme stoffer og deres 
klassifisering med hensyn til grenseverdier for 
restmengder i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse for stoffet fenoksymetylpenicillin 

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
85/2012 av 1. februar 2012 om endring av 
vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om 
farmakologisk virksomme stoffer og deres 
klassifisering med hensyn til grenseverdier for 
restmengder i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse for stoffet altrenogest 

2.4.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
86/2012 av 1. februar 2012 om endring av 
vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om 
farmakologisk virksomme stoffer og deres 
klassifisering med hensyn til grenseverdier for 
restmengder i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse for stoffet lasalocid 

2.4.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
107/2012 av 8. februar 2012 om endring av 
vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om 
farmakologisk virksomme stoffer og deres 
klassifisering med hensyn til grenseverdier for 
restmengder i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse for stoffet oktenidin-dihydroklorid 

12.2.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 

17.2.2012 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2012 
 

Nr. Vedtatt 
dato 

 Tittel Gjennomføringsdato 
for rettsakten 

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 86 

122/2012 av 13. februar 2012 om endring av 
vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om 
farmakologisk virksomme stoffer og deres 
klassifisering med hensyn til grenseverdier for 
restmengder i næringsmidler avanimalsk 
opprinnelse for stoffet metylprednisolon 

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
123/2012 av 13. februar 2012 om endring av 
vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om 
farmakologisk virksomme stoffer og deres 
klassifisering med hensyn til grenseverdier for 
restmengder i næringsmidler avanimalsk 
opprinnelse for stoffet monepantel 

17.2.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
201/2012 av 8. mars 2012 om endring av 
vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om 
farmakologisk virksomme stoffer og deres 
klassifisering med hensyn til grenseverdier for 
restmengder i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse for stoffet nitroksinil 

12.3.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
202/2012 av 8. mars 2012 om endring av 
vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 om 
farmakologisk virksomme stoffer og deres 
klassifisering med hensyn til grenseverdier for 
restmengder i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse for stoffet pegylert bovin granulocytt-
kolonistimulerende faktor 

12.3.2012 *  

160 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

 29.9.2012  
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sertifisering) 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 273/2012 
av 27. mars 2012 om endring av rådsforordning 
(EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter 
inflasjonstakten av gebyrene til Det europeiske 
legemiddelkontor 

1.4.2012 *  

161 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 223/2012 
av 14. mars 2012 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og 
IV til den tekniske utvikling 

4.4.2012 *  

162 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONSDIREKTIV 2012/2/EU av 9. 
februar 2012 om endring av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på 
oppføring av kobber(II)oksid, kobber(II)hydroksid 
og basisk kobberkarbonat som aktive stoffer i 
vedlegg I 

1.2.2014 *  

  KOMMISJONSDIREKTIV 2012/3/EU av 9. 
februar 2012 om endring av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på 
oppføring av bendiokarb som et aktivt stoff i 
vedlegg I 

1.2.2014 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2012/77/EU 
av 9. februar 2012 om at flufenoxuron for 
produkttype 18 ikke skal oppføres i vedlegg I, IA 
eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter 

9.2.2012 *  
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  KOMMISJONSBESLUTNING 2012/78/EU 
av 9. februar 2012 om at visse stoffer ikke skal 
oppføres i vedlegg I, IA eller IB til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 
markedsføring av biocidprodukter 

9.2.2012 *  

163 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 109/2012 
av 9. februar 2012 om endring av vedlegg XVII 
(CMR-stoffer) til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 
registrering, vurdering og godkjenning av samt 
begrensninger for kjemikalier (REACH) 

1.6.2012 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 125/2012 
av 14. februar 2012 om endring av vedlegg XIV til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1907/2006 om registrering, vurdering og 
godkjenning av samt begrensninger for 
kjemikalier (REACH) 

18.2.2012 *  

164 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONSDIREKTIV 2011/100/EU av 20. 
desember 2011 om endring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF om 
medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk 

1.7.2012 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/869/EU 
av 20. desember 2011 om endring av vedtak 
2002/364/EF om felles tekniske spesifikasjoner 
for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk 

1.7.2012 *  

  KOMMISJONSVEDTAK 2009/886/EF av 27. 
november 2009 om endring av vedtak 

1.12.2009 *  
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2002/364/EF om felles tekniske spesifikasjoner 
for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk 

165 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 
(Trygd) 

 29.9.2012  

  
32012 D 0114 (01) : Beslutning nr. E3 av 19. 
oktober 2011 om den overgangsperioden som er 
fastsatt i artikkel 95 i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 987/2009 

1.2.2012 *  

166 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI 
(Trygd) 

 29.9.2012  

  
32012D0225(01) : Beslutning nr. U4 av 13. 
desember 2011 om framgangsmåtene for 
refusjon i henhold til artikkel 65 nr. 6 og 7 i 
forordning (EF) nr. 883/2004 og artikkel 70 i 
forordning (EF) nr. 987/2009 

1.4.2012 *  

167 28.9.0212 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 
(Finansielle tjenester) 

  Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra 
Island. 

  
EUROPAPARLAMENTS  OG RÅDSDIREKTIV 
2010/73/EU av 24. november 2010 om endring av 
direktiv 2003/71/EF om det prospekt som skal 
offentliggjøres når verdipapirer legges ut til 
offentlig tegning eller opptas til notering, og om 
endring av direktiv 2004/109/EFom harmonisering 
av innsynskrav med hensyn til opplysninger om 
utstedere av verdipapirer som er opptatt til 
notering på et regulert marked 

1.7.2012  * 

168 28.9.2012 
Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 
(Finansielle tjenester) 

  Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra 
Island. 

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 583/2010 
av 1. juli 2010 om gjennomføring av 
europaparlaments  og rådsdirektiv 2009/65/EF 

1.7.2011  * 
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med hensyn til nøkkelopplysninger og de vilkår 
som skal oppfylles når nøkkelopplysninger eller 
prospektet framlegges i et annet varig medium 
enn papir, eller på et nettsted 

  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 584/2010 
av 1. juli 2010 om gjennomføring av 
europaparlaments  og rådsdirektiv 2009/65/EF 
med hensyn til formen og innholdet i 
standardmodellen for melding og bekreftelsen om 
investeringsforetaket, anvendelse av elektrisk 
kommunikasjon mellom vedkommende 
myndigheter i forbindelse med melding, og 
framgangsmåter for kontroller og undersøkelser 
på stedet samt utveksling av opplysninger mellom 
vedkommende myndigheter 

1.7.2011   

  
KOMMISJONSDIREKTIV 2010/43/EU av 1. juli 
2010 om gjennomføring av europaparlaments  og 
rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til 
organisatoriske krav, interessekonflikter, 
forretningsførsel, risikohåndtering og innholdet i 
avtalen mellom en depotmottaker oget 
forvaltningsselskap 

30.6.2011   

  
KOMMISJONSDIREKTIV 2010/44/EU av 1. juli 
2010 om gjennomføring av europaparlaments  og 
rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til visse 
bestemmelser om fondsfusjoner, fond-i-ett-fond 
og framgangsmåte for endring 

30.6.2011   

169 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 
(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle 
tjenester og informasjonssamfunnstjenester) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2011/251/EU 

31.12.2011 *  
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av 18. april 2011 om endring av vedtak 
2009/766/EF om harmonisering av 
frekvensbanda 900 MHz og 1 800 MHz for 
jordbaserte system som kan tilby felleseuropeiske 
elektroniske kommunikasjonstenester i 
Fellesskapet 

170 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 
(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle 
tjenester og informasjonssamfunnstjenester) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2009/978/EU 
 av 16. desember 2009 om endring av beslutning 
2002/622/EF om opprettelse av en gruppe for 
radiospektrumpolitikk 

8.1.2010 *  

171 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 
(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle 
tjenester og informasjonssamfunnstjenester) 

 1.11.2012  

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EU) nr. 580/2011 av 8. juni 
2011 om endring av forordning (EF) nr. 460/2004 
om opprettelse av Det europeiske byrå for nett- 
og informasjonssikkerhet med hensyn til byråets 
mandatperiode 

25.6.2011 *  

172 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 
(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle 
tjenester og informasjonssamfunnstjenester) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2011/485/EU 
 av 29. juli 2011 om endring av vedtak 
2005/50/EF om harmonisering av radiospekteret i 
24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for 
kortdistanseradarutstyr for motorvogn i 
Fellesskapet 

 *  

173 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI  1.11.2012 Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra 
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(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle 
tjenester og informasjonssamfunnstjenester) 

LIE. Meddelelse fra LIE 6. 12.2012. 
Faktisk ikrafttredelse 7.12.2012. 

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING nr. 531/2012 av 13. juni 
2012 om gjesting i offentlige 
mobilkommunikasjonsnett i Unionen 
(omarbeiding) 

  * 

174 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 
(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle 
tjenester og informasjonssamfunnstjenester) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONSREKOMMANDASJON 
2011/750/EU av 8. september 2011 om støtte til 
en eCall-tjeneste på EU-plan i elektroniske 
kommunikasjonsnett for overføring av 112-
samtaler fra kjøretøyer ("eCall-samtaler") 

31.3.2012 *  

175 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 
(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle 
tjenester og informasjonssamfunnstjenester) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2010/572 
av 20. september 2010 om regulert tilgang til 
neste generasjon aksessnett (NGA) 

26.9.2010 *  

176 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/291/EU 
av 26. april 2011 om en teknisk spesifikasjon for 
samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 
«Rullende materiell» - «Lokomotiver og rullende 
materiell for passasjertrafikk» i det 
transeuropeiske jernbanesystem for 
konvensjonelle tog 

1.6.2011 *  

177 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 454/2011 13.5.2011 *  
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av 5. mai 2011 om den tekniske spesifikasjonen 
for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet 
"telematikkprogrammer for persontransport" i det 
transeuropeiske jernbanesystem 

178 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
1087/2011 av 27. oktober 2011 om endring av 
forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av 
detaljerte tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet 
når det gjelder systemer for påvisning av 
eksplosiver 

17.11.2011 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 
1141/2011 av 10. november 2011 om endring av 
forordning (EU) nr. 272/2009 om utfylling av de 
felles grunnleggende standardene for sikkerhet i 
sivil luftfart når det gjelder bruk av 
sikkerhetsskannere i lufthavnene i Den 
europeiske union 

1.12.2011 *  

179 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
1147/2011av 11. november 2011 om endring av 
forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av 
detaljerte tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet 
når det gjelder bruk av sikkerhetsskannere i 
lufthavnene i Den europeiske union 

2.12.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

14.11.2011 *  
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2011/8042/EU av 14. november 2011 om endring 
av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU av 13. 
april 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for 
gjennomføring av grunnleggende standarder for 
luftfartssikkerhet når det gjelder bruk av 
sikkerhetsskannere i lufthavnene i Den 
europeiske union 

180 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 
1149/2011 av 21. oktober 2011 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 

17.11.2011 *  

181 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIX (Forbrukervern) 

  Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra 
Norge, Island og LIE. 

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSDIREKTIV 2011/83/EU av 25. oktober 
2011 om forbrukerrettigheter, om endring av 
rådsdirektiv 93/13/EØF og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 1999/44/EF samt om 
oppheving av rådsdirektiv 85/577/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF 

13.12.2013  * 

182 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIX (Forbrukervern) 

 29.9.2012  

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EU) nr. 954/2011 av 14. 
september 2011om endring av forordning (EF) nr. 
2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale 
myndigheter med ansvar for håndheving av 
forbrukervernlovgivning 

7.10.2011 *  
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183 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2011/631/EU 
av 21. september 2011 om opprettelse av et 
spørreskjema til rapportering om 
gjennomføringen av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2008/1/EF om integrert forebygging 
og begrensning av forurensning 

26.9.2011 *  

184 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONSAVGJERD 2011/740/EU av 14. 
november 2011 om endring av vedtak 
2006/799/EF, 2007/64/EF, 2007/506/EF, 
2007/742/EF, 2009/543/EF og 2009/544/EF med 
sikte på lenging av det tidsrommet som 
miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til 
visse produkt, skal gjelde for 

16.11.2011 *  

185 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 606/2010 
av 9. juli 2010 om godkjenning av et forenklet 
verktøy utviklet av Den europeiske organisasjon 
for flysikring (Eurocontrol) for å beregne 
drivstofforbruket hos visse luftfartøyoperatører 
med små utslipp 

30.7.2010 *  

186 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/92/EU av 10. 
februar 2011 om innføring av et spørreskjema 
som skal brukes i den første rapporten om 
gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2009/31/EF om geologisk lagring av 

12.2.2011 *  
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karbondioksid 

187 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONSDIREKTIV 2011/37/EU av 30. 
mars 2011 om endring av vedlegg II til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF 
om kasserte kjøretøyer 

31.12.2011 *  

188 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 29.9.2012  

  32012D0186: DELEGERT 
KOMMISJONSBESLUTNING av 3. februar 2012 
om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2009/42/EF om statistiske oppgaver over 
transport av gods og passasjerer til sjøs 

12.4.2012 *  

189 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 
(Statistikk) 

 29.9.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 349/2011 
av 11. april 2011 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1338/2008 om fellesskapsstatistikker over 
folkehelse og helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen med hensyn til statistikker over 
arbeidsulykker 

2.5.2011 *  

190 28.9.2012 Om endring av EØS-avtalens protokoll 47 (om 
opphevelse av tekniske hindringer for handel 
med vin) 

  Samtidig ikrafttredelse med beslutning 
nr. 102/2012 av 30. april. 

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
670/2011 av 12. juli 2011 
om endring av rådsforordning (EF) nr. 607/2009 
om fastsettelse av visse nærmere regler for 
gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 
479/2008 med hensyn til beskyttede 

16.7.2011  * 
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opprinnelsesbetegnelser og beskyttede 
geografiske betegnelser, tradisjonelle 
betegnelser, merking og presentasjon av visse 
vinprodukter 

191 26.10.201
2 

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

 1.11.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2011/396/EU 
 av 4. juli 2011 om godkjenning av et laboratorium 
i Japan med hensyn til utføring av serologiske 
prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning 

1.8.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
176/2012 av 1. mars 2012 om endring av vedlegg 
B, C og D til rådsdirektiv 90/429/EØF med hensyn 
til krav til dyrehelse for brucellose og 
pseudorabies 

1.6.2012 *  

192 26.10.201
2 

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

 1.11.2012   

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 200/2012 
av 8. mars 2012 om et unionsmål for reduksjon 
av Salmonella enteritidis og Salmonella 
typhimurium i flokker av broilere, som fastsatt i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
2160/2003 

12.3.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
233/2012 av 16. mars 2012 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
999/2001 med hensyn til godkjenning av det 
endrede nasjonale programmet for bekjempelse 
av skrapesyke i Danmark 

18.3.2012 *  

  KOMMISJONENS 31.12.2011 *  
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GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2011/825/EU 
av 8. desember 2011 om endring av avgjerd 
2010/221/EU med omsyn til nasjonale tiltak for å 
hindre innføring av visse sjukdommar hjå vassdyr 
i delar av Irland, Finland og Sverige 

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2012/111/EU 
av 10. februar 2012 om endring av vedtak 
2007/453/EF med omsyn til BSE-status for 
Danmark og Panama 

14.3.2012 *  

193 26.10.201
2 

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

 1.11.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 277/2012 
av 28. mars 2012 om endring av vedlegg I og II til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF 
med hensyn til grenseverdier og tiltaksgrenser for 
dioksiner og polyklorerte bifenyler 

18.4.2012 *  

  KOMMISJONSREKOMMANDASJON 
2012/154/EU av 15. mars 2012 om overvåking av 
forekomsten av meldrøyealkaloider i fôrvarer og 
næringsmidler 

5.4.2012 *  

194 26.10.201
2 

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

 1.11.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 347/2012 
av 16. april 2012 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
661/2009 når det gjelder krav til typegodkjenning 
av visse grupper motorvogner med hensyn til 
avanserte nødbremseanlegg 

11.5.2012 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 351/2012 14.5.2012 *  
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av 23. april 2012 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
661/2009 når det gjelder krav til typegodkjenning 
ved montering av systemer for feltskiftevarsel i 
motorvogner 

195 26.10.201
2 

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

 1.11.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 412/2012 
av 15. mai 2012 om endring av vedlegg XVII til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1907/2006 om registrering, vurdering og 
godkjenning av samt begrensninger for 
kjemikalier (REACH) 

5.6.2012 *  

196 26.10.212 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 11/2010/EU 
av 7. januar 2010 om sikkerhetskrav til 
forbrukermonterte barnesikre låseinnretninger til 
vinduer og balkongdører som europeiske 
standarder skal inneholde i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF 

29.1.2010 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 376/2010/EU 
 av 2. juli 2010 om sikkerhetskrav til visse 
produkter i barns sovemiljø som europeiske 
standarder skal inneholde i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF 

26.7.2010 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2012/48/EU 
 av 26. januar 2012 om forlengelse av gyldigheten 
av vedtak 2009/251/EF om krav til 
medlemsstatene om å sørge for at produkter som 

15.3.2012 *  
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inneholder biocidet dimetylfumarat ikke 
markedsføres eller gjøres tilgjengelig på 
markedet 

197 26.10.201
2 

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

 1.11.2012  

  KOMMISJONSAVGJERD 2010/81/EU av 9. 
februar 2010 om klassifisering av visse 
byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved 
brannpåverknad (lim for keramiske fliser) 

26.2.2010 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2010/82/EU av 9. 
februar 2010 om klassifisering av visse 
byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved 
brannpåverknad (dekorativ veggkledning på rull 
eller i form av plater) 

9.2.2010 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2010/83/EU av 9. 
februar 2010 om klassifisering av visse 
byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved 
brannpåverknad (lufttørkande fugemasse) 

9.2.1010 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2010/85/EU av 9. 
februar 2010 om klassifisering av visse 
byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved 
brannpåverknad (avrettarlag av sement, 
avrettarlag av kalsiumsulfat og golvavrettarlag av 
syntetisk harpiks)  

9.2.1010 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2010/679/EU 
av 8. november 2010 om endring av vedtak 
95/467/EF om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i 
rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer 

28.11.2010 *  
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  KOMMISJONSAVGJERD 2010/683/EU 
av 9. november 2010 om endring av vedtak 
97/555/EF om framgangsmåten for 
samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av 
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med 
omsyn til sement, byggjekalk og andre 
hydrauliske bindemiddel 

29.11.2010 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2010/737/EU 
av 2. desember 2010 om klassifisering av visse 
byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved 
brannpåverknad (stålplater med polyesterbelegg 
og plastisolbelegg) 

22.12.2010 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2010/738/EU 
 av 2. desember 2010 om klassifisering av visse 
byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved 
brannpåverknad (fiberhaldige støypte 
gipselement) 

22.12.2010 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2011/14/EU 
av 13. januar 2011 om endring av vedtak 
97/556/EF om framgangsmåten for 
samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av 
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med 
omsyn til samansette system/modular for 
utvendig varmeisolasjon med puss (ETICS) 

3.2.2011 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2011/19/EU 
 av 14. januar 2011 om framgangsmåten for 
samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av 
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med 
omsyn til tettingsmassar til bruk i ikkje-berande 
konstruksjonar i bygningar og gangvegar 

4.11.2011 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2011/232/EU 
 av 11. april 2011 om endring av vedtak 
2000/367/EF om fastsetjing av eit system for 

2.5.2011 *  
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klassifisering av brannmotstanden til byggjevarer, 
byggverk og delar av byggverk 

  KOMMISJONSAVGJERD 2011/246/EU 
av 18. april 2011 om endring av vedtak 
1999/93/EF om framgangsmåten for 
samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av 
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med 
omsyn til dører, vindauge, lemmar, persienner, 
portar og tilhøyrande beslag 

9.5.2011 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2011/284/EU 
av 12. mai 2011 om framgangsmåten for 
samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av 
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med 
omsyn til straumkablar, styrekablar og 
kommunikasjonskablar 

7.6.2011 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2012/201/EU 
 av 26. mars 2012 om endring av vedtak 
98/213/EF om framgangsmåten for 
samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av 
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med 
omsyn til modular for innvendige skiljevegger 

11.5.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSAVGJERD 2012/202/EU 
av 29. mars 2012 om endring av vedtak 
1999/94/EF om framgangsmåten for 
samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av 
artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med 
omsyn til prefabrikkerte varer av vanleg betong, 
lettbetong eller trykkherda lettbetong 

11.5.2012 *  

198 26.10.201
2 

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

 1.11.2012  
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  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 207/2012 
av 9. mars 2012 om elektroniske 
bruksanvisninger for medisinsk utstyr 

1.3.2013 
* 

  

199 26.10.201
2 

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1286/2011 av 9. desember 2011 om vedtakelse 
av en felles metode for undersøkelse av ulykker 
og hendelser til sjøs utarbeidet i henhold til 
artikkel 5 nr. 4 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2009/18/EF 

1.1.2012 *  

200 26.10.201
2 

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

  Meddelelse iht artikkel 103 
 ventes fra Norge og Island 

  EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 66/2010 av 25. 
november 2009 om EU-miljømerket 

20.2.2010  * 

201 26.10.201
2 

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONSAVGJERD 2010/709/EU 
av 22. november 2010 om skiping av Utvalet for 
miljømerking i Den europeiske unionen 

1.10.2010 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2011/263/EU 
av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for 
tildeling av EU-miljømerket til 
maskinoppvaskmiddel 

2.5.2011 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2011/264/EU 
av 28. april 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for 
tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemiddel 

2.5.2011 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2011/330/EU 
 av 6. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for 
tildeling av EU-miljømerket til berbare 
datamaskiner 

9.6.2011 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2011/331/EU 9.6.2011 *  
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av 6. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for 
tildeling av EU-miljømerket til lyskjelder 

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/333/EU 
av 7. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for 
tildeling av EU-miljømerket til kopieringspapir og 
grafisk papir 

9.6.2011 *  

  KOMMISJONSAVGJERD 2011/337/EU 
av 9. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for 
tildeling av EU-miljømerket til personlege 
datamaskiner 

11.6.2011 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/381/EU av 
24. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for 
tildeling av EU-miljømerket til smøremidler 

30.6.2011 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/382/EU av 
24. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriteriene for 
tildeling av EU- miljømerket til håndoppvaskmidler 

30.6.2011 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/383/EU av 
28. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for 
tildeling av EU-miljømerket til allrengjøringsmidler 
og sanitærrengjøringsmidler 

30.6.2011 *  

202 26.10.201
2 

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 1.11.2012  

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som 
bryter ned ozonlaget 

20.11.2009 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 744/2010 
av 18. august 2010 
om endring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer som 
bryter ned ozonlaget med hensyn til 
bruksområder av avgjørende betydning for 
haloner 

8.9.2010 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 291/2011 14.4.2011 *  
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av 24. mars 2011 om viktige bruksområder for 
andre kontrollerte stoffer enn 
hydroklorfluorkarboner til laboratorie- og 
analyseformål i unionen i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget 

203 26.10.201
2 

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 1.11.2012  

  KOMMISJONSVEDTAK 2009/10/EF 
av 2. desember 2008 om fastsettelse av et 
skjema for rapportering av større ulykker i 
henhold til rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med 
farene for større ulykker med farlige stoffer 

1.5.2009 *  

204 26.10.201
2 

Om endring av EØS-avtalens protokoll 10 om 
forenklinger av kontroll og formaliteter i 
forbindelse med godstransport 

 1.11.2012  

  EØS-komitebeslutning om endring av protokoll 10  *  

205 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
427/2012 av 22. mai 2012 om utvidelse av 
særlige garantier vedrørende salmonella fastsatt i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
853/2004 til egg beregnet på Danmark 

1.7.2012 *  

206 7.12.2012  Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
81/2012 av 31. januar 2012 om avslag på 
godkjenning av Lactobacillus pentosus (DSM 
14025) som tilsetjingsstoff i fôrvarer 

22.4.2012 *  

  KOMMISJONENS 22.2.212 *  
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GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
91/2012 av 2. februar 2012 om godkjenning av 
Bacillus subtilis (CBS 117162) som tilsetjingsstoff 
i fôrvarer for avvande smågrisar og for 
oppfôringssvin (innehavar av godkjenninga: Krka 
d.d.) 

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
93/2012 av 3. februar 2012 om godkjenning av 
Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 
8866) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle 
dyreartar 

24.2.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
98/2012 av 7. februar 2012 om godkjenning av 6-
fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Pichia pastoris 
(DSM 23036) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for 
oppfôringskjuklingar, oppfôringskalkunar, 
livkjuklingar, avlskalkunar, verpehøner, andre 
fugleartar meinte for oppfôring og egglegging, 
avvande smågrisar, oppfôringssvin og purker 
(innehavar av godkjenninga: Huvepharma AD) 

28.2.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
118/2012 av 10. februar 2012 om endring av 
forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 
1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 
1800/2004, (EF) nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010, 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 388/2011, 
(EU) nr. 532/2011 og (EU) nr. 900/2011 med 
hensyn til navnet på innehaveren av 
godkjenningen av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer 
og om retting av gjennomføringsforordning (EU) 

21.6.212 *  
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nr. 532/2011 

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
131/2012 av 15. februar 2012 om godkjenning av 
eit preparat av karveolje, sitronolje og visse tørka 
urter og krydder som tilsetjingsstoff i fôrvarer for 
avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: 
Delacon Biotechnik GmbH) 

7.3.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
136/2012 av 16. februar 2012 om godkjenning av 
natriumbisulfat som tilsetjingsstoff i fôrvarer for 
kjæledyr og andre dyr som ikkje er meinte for 
næringsmiddelproduksjon 

8.3.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
140/2012 av 17. februar 2012 
om godkjenning av monensinnatrium som 
tilsetjingsstoff i fôrvarer for livkjuklingar (innehavar 
av godkjenninga: Huvepharma NV Belgium) 

9.3.2012 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 225/2012 
av 15. mars 2012 om endring av vedlegg II til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
183/2005 med hensyn til godkjenning av anlegg 
som markedsfører produkter av vegetabilske oljer 
og blandet fett beregnet til bruk i fôrvarer og med 
hensyn til særlige krav til produksjon, lagring, 
transport og dioksintesting av oljer, fett og 
produkter framstilt av disse 

16.9.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
226/2012 av 15. mars 2012 om endring av 
forordning (EF) nr. 1730/2006 med hensyn til 

5.4.2012 *  
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vilkår for bruk av benzosyre (innehaver av 
godkjenningen er Emerald Kalama Chemical BV) 

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
227/2012 av 15. mars 2012 om godkjenning av 
Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som 
tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar 

5.4.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
237/2012 av 19. mars 2012 om godkjenning av 
alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av 
Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og 
endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av 
Aspergillus niger (CBS 120604) som 
tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar 
(innehavar av godkjenninga: Kerry Ingredients 
and Flavours) 

9.4.2012 *  

   
KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
333/2012 av 19. april 2012 
om godkjenning av et preparat av kaliumdiformiat 
som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og 
om endring av forordning (EF) nr. 492/2006 

10.5.2012 *  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
334/2012 
av 19. april 2012 om godkjenning av et preparat 
av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskaniner og 
kaniner som ikke er bestemt til 
næringsmiddelproduksjon og om endring av 
forordning (EF) nr. 600/2005 (innehaver av 

10.5.2012 *  
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godkjenningen er Société Industrielle Lesaffre) 

207  7.12.2012  Om endring av EØS-avtalens vedlegg I 
(Veterinære og plantesanitære forhold) og 
vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 231/2012 
av 9. mars 2012 om fastsettelse av 
spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i 
næringsmidler oppført i vedlegg II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1333/2008 

1.12.2012 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 232/2012 
av 16. mars 2012 om endring av vedlegg II til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1333/2008 med hensyn til bruksvilkår for og 
grenseverdier for bruk av kinolingult (E 104), 
paraoransje (E 110) og nykockin (E 124) 

1.6.2013  *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 252/2012 
om fastsettelse av prøvetakings- og 
analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet 
av dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-
dioksinlignende PCB i visse næringsmidler og om 
oppheving av forordning (EF) nr. 1883/2006 

12.4.2012 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012 
av 26. mars 2012 om endring av vedlegg II og III 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester 
av amidosulfuron, azoksystrobin, bentazon, 
bixafen, cyprokonazol, fluopyram, imazapik, 
malation, propikonazol og spinosad i eller på 
visse produkter 

28.30.2012 *  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 378/2012 
av 3. mai 2012 om avslag på godkjenning av 

24.5.2012 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2012 
 

Nr. Vedtatt 
dato 

 Tittel Gjennomføringsdato 
for rettsakten 

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 110 

visse helsepåstander om næringsmidler som 
viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling 
og helse 

  KOMMISJONSAVGJERD 2010/770/EU 
av 13. desember 2010 om endring av avgjerd 
2009/980/EU med omsyn til bruksvilkåra for ein 
godkjend helsepåstand om verknaden av 
vassløyseleg tomatkonsentrat på 
blodplateaggregasjon 

3.1.2011 *  

208  7.12.2012  Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 459/2012 
av 29. mai 2012 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
715/2007 og kommisjonsforordning (EF) nr. 
692/2008 med hensyn til utslipp fra lette person- 
og nyttekjøretøyer (Euro 6) 

4.6.212 *  

209 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 523/2012 
av 20. juni 2012 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
661/2009 med hensyn til innarbeiding av visse 
reglementer fra De forente nasjoners økonomiske 
kommisjon for Europa om typegodkjenning av 
motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler 
og separate tekniske enheter beregnet på slike 
motorvogner 

11.7.2012 *  

210 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra 
Island. 
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  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 
nr. 286/2012 av 27. januar 2012 om endring, for 
oppføring av et nytt tekstilfibernavn, av vedlegg I 
og, for tilpassing til den tekniske utviklingen, av 
vedlegg VIII og IX til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr.1007/2011 om 
tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og 
merking av fibersammensetningen i 
tekstilprodukter 

8.5.2012  * 

211 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 756/2010 
av 24. august 2010 om endring av vedlegg IV og 
V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
850/2004 om persistente organiske forurensende 
stoffer 

26.9.2010 *  

212 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 8.12.2012  

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 757/2010 av 24. 
august 2010 om endring av vedlegg I og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
850/2004 om persistente organiske forurensende 
stoffer 

26.9.2010 *  

213 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 
av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere 
regler for beregning av resirkuleringsgrader i 
resirkuleringsprosessene for brukte batterier og 
akkumulatorer i samsvar med europaparlaments- 

12.6.2012 *  
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og rådsdirektiv 2006/66/EF 

214 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONSVEDTAK 2009/292/EF 
av 24. mars 2009 om fastsettelse av vilkårene for 
at plastkasser og -paller kan unntas fra 
bestemmelsene om konsentrasjoner av 
tungmetall fastsatt i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og 
emballasjeavfall 

10.2.2009 *  

215 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONSDIREKTIV 2012/9/EU av 7. mars 
2012 om endring av vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF 
om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av 
tobakksvarer 

28.3.2014 
* 

  

216 7.12.2012  Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2010/347/EU 
av 19. juni 2010 om endring av vedtak 
2004/388/EF om et dokument om overføring av 
eksplosive varer innenfor Fellesskapet 

29.10.2010 *  

217 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra 
Island. 

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 
av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte 
vareopplysningar på energirelaterte produkt, som 

19.6.2010  * 
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viser forbruket deira av energi og andre ressursar 

218 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) 

  Beslutningen trer i kraft når 
beslutning nr. 217/2012 trer i kraft. 

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 
nr. 1059/2010 av 28. september 2010 om utfylling 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 
med omsyn til energimerking av 
hushaldsoppvaskmaskiner 

20.12.2011  * 

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 
nr. 1060/2010 av 28. september 2010 om utfylling 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 
med omsyn til energimerking av kjøleapparat til 
hushaldsbruk 

30.11.2011  * 

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 
nr. 1061/2010 av 28. september 2010 om utfylling 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 
med omsyn til energimerking av 
hushaldsvaskemaskiner 

20.12.2011  * 

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 
nr. 1062/2010 av 28. september 2010 om utfylling 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 
med omsyn til energimerking av fjernsyn 

30.11.2011  * 

219 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) og vedlegg IV (Energi) 

  Beslutningen trer i kraft når 
beslutning nr. 217/2012 trer i kraft. 

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 
nr. 626/2011 av 4. mai 2011 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 
med omsyn til energimerking av klimaanlegg 

6.7.2011  * 

220 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 
sertifisering) og vedlegg IV (Energi) 

 8.12.2012  
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  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 206/2012 
av 6. mars 2012 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF 
med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av 
klimaanlegg og komfortvifter 

1.1.2013 
* 

  

221 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 
(Energi) 

 8.12.2012  

   
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 228/2011 
av 7. mars 2011 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1222/2009 med hensyn til metoden for prøving av 
veigrep på våt veibane for dekk i klasse C1 

27.3.2011 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2010/335 av 10. 
juni 2010 om retningslinjer for beregning av 
karbonlagre i jorden i henhold til vedlegg V til 
direktiv 2009/28/EF 

7.7.2010 *  

222 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg VII 
(Gjensidig godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 623/2012 
av 11. juli 2012 om endring av vedlegg II til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF 
om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner 

31.7.2012 *  

223 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 
(Transport) 

  Beslutningen trer i kraft når 
beslutning nr. 163/2011 trer i kraft. 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 748/2012 
av 3. august 2012 om fastsettelse av 
gjennomføringsregler for luftdyktighets- og 
miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende 
produkter, deler og utstyr og for sertifisering av 
konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner 

10.9.212  * 

224 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  8.12.2012  
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(Transport) 

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012 
av 5. juli 2012 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 disseoppgaver 

26.7.212 *  

225 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XV (Statsstøtte) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 360/2012 
av 25. april 2012 om anvendelse av artikkel 107 
og 108 i traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte på bagatellmessig støtte til foretak som 
utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning 

29.4.2012 *  

226 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XVI (Offentlige innkjøp) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONENS 
GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 
842/2011 av 19. august 2011 om fastsettelse av 
standardskjemaer for offentliggjøring av 
kunngjøringer om offentlig innkjøp og om 
oppheving av forordning (EF) nr. 1564/2005 

16.9.2011 *  

227 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 

(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 
arbeidsrett og lik behandling av kvinner 
og menn) 

 8.12.2012  

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2012/11/EU av 19. april 2012 om endring av 
direktiv 2004/40/EF om minstekrav til helse og 
sikkerhet med hensyn til eksponering av 
arbeidstakere for risikoer i forbindelse med 
fysiske agenser (elektromagnetiske felt) (attende 
særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 

24.4.2012 *  



Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 2012 
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89/391/EØF) 

228 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIX (Forbrukervern) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2011/141/EU 
av 1. mars 2011 om endring av vedtak 
2007/76/EF om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale 
myndigheter med ansvar for håndheving av 
forbrukervernlovgivning med hensyn til gjensidig 
bistand 

1.3.2012 *  

229 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens  
Vedlegg XIX (Forbrukervern) 

  Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra 
Island og Liechenstein. 

  KOMMISJONSDIREKTIV 2011/90/EU av 14. 
november 2011 om endring av del II i vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF 
med hensyn til supplerende forutsetninger for 
beregning av den årlige effektive renten 

1.1.2013  * 

230 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg XX (Miljø) 

 8.12.2012  

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 
2011/92/EU av 13. desember 2011 om vurdering 
av visse offentlige og private prosjekters 
miljøvirkninger 

20.2.2012 *  

231 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg XX (Miljø) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2012/448/EU av 
12. juli 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for 
tildeling av EU-miljømerket til avispapir 

24.8.212 *  

  KOMMISJONSBESLUTNING 2012/481/EU 
av 16. august 2012 om fastsettelse av 
miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til 
trykksaker 

22.8.2012 *  
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232 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens  
vedlegg XXI (Statistikk) 

 8.12.2012  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2012 
av 31. mai 2012 om endring av rådsforordning 
(EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk og 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1503/2006, (EF) 
nr. 657/2007 og (EF) nr. 1178/2008 med hensyn 
til tilpasninger i forbindelse medfjerningen av 
variablene for ordretilgang i industrien 

21.6.212 *  

233 7.12.2012 Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (om 
samarbeid på særlige områder utenfor de fire 
friheter) 

 8.12.212 Gjelder fra 1. januar 2013. 

  EØS-komitébeslutning om tilpasningstekst 
(gjelder Island) til EUROPAPARLAMENTS- OG 
RÅDSFORORDNING (EU) nr. 911/2010 av 22. 
september 2010 om det europeiske 
jordovervåkingsprogrammet (GMES) og dets 
første driftsfase (2011-2013) 

  * 

234 31.12.201
2 

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 1.1.2013  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
600/2012 av 21. juni 2012 om verifikasjon av 
rapporter om klimagassutslipp og rapporter 
om tonnkilometer og akkreditering av 
verifikasjonsinstanser i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/87/EF 

 *  

235 31.12.201
2 

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 1.1.2013  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
601/2012 av 21. juni 2012 om opprettelse av 
retningslinjer for overvåking og rapportering 

 *  
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av utslipp av klimagasser i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/87/EF 

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 784/2012 av 
30. august 2012 om endring av forordning 
(EU) nr. 1031/2010 om oppføring av en 
auksjonsplattform som skal utpekes av 
Tyskland, og om retting av forordningens 
artikkel 59 nr. 7 

   

  KOMMISJONSBESLUTNING 2012/498/EU 
av 17. august 2012 om endring av beslutning 
2010/2/EU og 2011/278/EU når det gjelder 
sektorer og delsektorer som anses for å være 
utsatt for en betydelig risiko for 
karbonlekkasje 

   

236 31.12.201
2 

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 
(Miljø) 

 1.1.2013  

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 
1193/2011 av 18. november 2011 om 
opprettelse av et Union-register for 
handelsperioden som begynner 1. januar 
2013, og etterfølgende handelsperioder, for 
Unionens ordning for handel med kvoter for 
utslipp av klimagasser i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 
2003/87/EF og europaparlaments- og 
rådsvedtak nr. 280/2004/EF, og om endring 
av kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/2004 
og kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 

 *  

  


