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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 103/2018 

av 31. mai 2018 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/949 av 2. juni 2017 om fastsettelse av regler 

for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til 

oppbyggingen av identifikasjonskoden for storfe og om endring av kommisjonsforordning (EF) 

nr. 911/2004(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold. Som nevnt under sektorvis 

tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om veterinære forhold ikke anvendelse for 

Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske 

edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne 

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 141 (kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0949: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/949 av 2. juni 2017 

(EUT L 143 av 3.6.2017, s. 1).” 

2. Etter nr. 153 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1843) skal nytt nr. 154 lyde: 

”154. 32017 R 0949: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/949 av 2. juni 2017 om 

fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr.1760/2000 med hensyn til oppbyggingen av identifikasjonskoden for storfe og om endring 

av kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2004 (EUT L 143 av 3.6.2017, s. 1). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: 

I tabellen i vedlegget tilføyes følgende: 

Island IS 352  

Norge NO 578  

”  

  

(1) EUT L 143 av 3.6.2017, s. 1. 

2020/EØS/71/01 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/949 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 104/2018 

av 31. mai 2018 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2173 av 20. november 2017 om endring av 

vedlegg II til vedtak 2008/185/EF med hensyn til godkjenning av programmet for bekjempelse og 

utryddelse av pseudorabies i regionen Lombardia i Italia(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om andre levende dyr enn fisk og akvakulturdyr. Som 

nevnt i nr. 2 i den innledende delen til EØS-avtalens vedlegg I kapittel I får slike bestemmelser 

ikke anvendelse for Island. Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Island. 

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold. Som nevnt under sektorvis 

tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om veterinære forhold ikke anvendelse for 

Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske 

edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne 

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 nr. 84 (kommisjonsvedtak 2008/185/EF) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32017 D 2173: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2173 av 20. november 2017 

(EUT L 306 av 22.11.2017, s. 26).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2173 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 306 av 22.11.2017, s. 26. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/71/02 
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Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 105/2018 

av 31. mai 2018 

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

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1972 av 30. oktober 2017 om endring av vedlegg I og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til et program for overvåking 

av skrantesyke hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige og om 

oppheving av kommisjonsvedtak 2007/182/EF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2017/1972 opphever kommisjonsvedtak 2007/182/EF(2), som er innlemmet i 

EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold. Som nevnt under sektorvis 

tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om veterinære forhold ikke anvendelse for 

Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske 

edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne 

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I gjøres følgende endringer: 

1. I del 7.1 nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 1972: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1972 av 30. oktober 2017 (EUT L 281 av 

31.10.2017, s. 14).” 

2. I del 7.1 nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001) tilføyes følgende: 

”J. I vedlegg III kapittel A del III.A nr. 1.1 tilføyes følgende etter ordet ’Litauen’: 

’Norge,’.” 

3. Teksten i del 7.2 nr. 46 (kommisjonsvedtak 2007/182/EF) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/1972 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  

  

(1) EUT L 281 av 31.10.2017, s. 14. 

(2) EUT L 84 av 24.3.2007, s. 373. 

2020/EØS/71/03 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 



5.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 71/7 

 5
.1

1
.2

0
2
0

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 7

1
/7

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 106/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/128 av 25. januar 2018 om retting av visse 

språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til administrative krav til 

godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel II nr. 40d (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/504) 

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0128: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/128 av 25. januar 2018 

(EUT L 22 av 26.1.2018, s. 16).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/128 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 22 av 26.1.2018, s. 16. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/71/04 
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 107/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar,  

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla EØS-avtala, 

særleg artikkel 98, 

og ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/133 av 24. januar 2018 om endring av vedtak 

2008/911/EF om fastsetjing av ei liste over plantestoff, plantepreparat og kombinasjonar av desse 

til bruk i tradisjonelle plantelækjemiddel(1), retta ved TEU L 38 av 10.2.2018, s. 42, skal takast inn 

i EØS-avtala. 

2) Vedlegg II til EØS-avtala bør difor endrast – 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg II kapittel XIII nr. 15zl (kommisjonsvedtak 2008/911/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 D 0133: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/133 av 24. januar 2018 (EUT 

L 22 av 26.1.2018, s. 36), rettet ved EUT L 38 av 10.2.2018, s. 42.” 

Artikkel 2 

Teksta til gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/133, retta ved TEU L 38 av 10.2.2018, s. 42, på islandsk og 

norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske unionen, skal verte gyldig. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda tek til å gjelde 1. juni 2018, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i 

EØS-avtala er sende inn(). 

Artikkel 4 

Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-tillegget til Tidend for Den europeiske 

unionen. 

Utferda i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) TEU L 22 av 26.1.2018, s. 36. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2020/EØS/71/05 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 108/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2324 av 12. desember 2017 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet glyfosat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 13a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 2324: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2324 av 12. desember 2017 

(EUT L 333 av 15.12.2017, s. 10).” 

2. Etter nr. 13zzzzzzzzk (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2091) skal nytt 

nr. 13zzzzzzzzl lyde: 

”13zzzzzzzzl.  32017 R 2324: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2324 av  

12. desember 2017 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet glyfosat i samsvar 

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

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 333 av 15.12.2017, s. 10).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2324 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 333 av 15.12.2017, s. 10. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/71/06 
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Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 109/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/214 av 30. november 2016 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 når det gjelder tilføyelse av aluminiums-

pulver til listen over utgangsstoffer for eksplosiver i vedlegg II(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/215 av 30. november 2016 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 når det gjelder tilføyelse av magnesiumni-

tratheksahydrat til listen over utgangsstoffer for eksplosiver i vedlegg II(2) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/216 av 30. november 2016 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 når det gjelder tilføyelse av magnesium-

pulver til listen over utgangsstoffer for eksplosiver i vedlegg II(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II gjøres følgende endringer: 

1. I kapittel XV nr. 12zzq (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 0214: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/214 av 30. november 2016 (EUT 

L 34 av 9.2.2017, s. 1), 

– 32017 R 0215: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/215 av 30. november 2016 (EUT 

L 34 av 9.2.2017, s. 3), 

– 32017 R 0216: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/216 av 30. november 2016 (EUT 

L 34 av 9.2.2017, s. 5).” 

2. I kapittel XXIX nr. 6 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 0214: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/214 av 30. november 2016 (EUT 

L 34 av 9.2.2017, s. 1), 

– 32017 R 0215: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/215 av 30. november 2016 (EUT 

L 34 av 9.2.2017, s. 3),  

  

(1) EUT L 34 av 9.2.2017, s. 1. 

(2) EUT L 34 av 9.2.2017, s. 3. 

(3) EUT L 34 av 9.2.2017, s. 5. 

2020/EØS/71/07 
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– 32017 R 0216: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/216 av 30. november 2016 (EUT 

L 34 av 9.2.2017, s. 5).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2017/214, (EU) 2017/215 og (EU) 2017/216 på islandsk og norsk, 

som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 110/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,  

prøving og sertifisering) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/773 av 15. mai 2018 om krav til utforming, 

konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for skipsutstyr og om oppheving av gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/306 av 6. februar 2017(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/773 opphever gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/306, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XXXII skal teksten i nr. 3 (Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/306) lyde: 

”32018 R 0773: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/773 av 15. mai 2018 om krav til 

utforming, konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for skipsutstyr og om oppheving av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/306 av 6. februar 2017 (EUT L 133 av 30.5.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/773 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 133 av 30.5.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/71/08 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 111/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/165 av 31. januar 2018 om fastsettelse av 

tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2017 til 30. mars 2018 i samsvar med 

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

forsikring og gjenforsikring(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX, etter nr. 1x (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1976), skal 

nytt nr. 1y lyde: 

”1y. 32018 R 0165: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/165 av 31. januar 2018 om 

fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2017 til 30. mars 2018 i 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (EUT L 31 av 3.2.2018, s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/165 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 31 av 3.2.2018, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/71/09 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 112/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) 

Denne EØS-komitébeslutningen ble publisert i EØS-tillegget nr. 33 av 25.4.2019, s. 1, og i EUT L 110 av 

25.4.2019, s. 80. 

2020/EØS/71/10 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 113/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) 

Denne EØS-komitébeslutningen ble publisert i EØS-tillegget nr. 33 av 25.4.2019, s. 8, og i EUT L 110 av 

25.4.2019, s. 87. 

2020/EØS/71/11 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 114/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1106 av 7. juli 2016 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 24f (europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32016 L 1106: Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1106 av 7. juli 2016 (EUT L 183 av 8.7.2016, 

s. 59).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2016/1106 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 183 av 8.7.2016, s. 59. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/71/12 



Nr. 71/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.11.2020 

 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 115/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/837 av 17. mai 2017 om retting av den 

polske og svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 om fastsettelse av 

detaljerte tiltak for gjennomføring av de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66he (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) skal 

nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0837: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/837 av 17. mai 2017 (EUT 

L 125 av 18.5.2017, s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/837 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 125 av 18.5.2017, s. 3. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/71/13 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 116/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/394 av 13. mars 2018 om endring av forordning (EU) 

nr. 965/2012 med hensyn til fjerning av krav til luftfartsoperasjoner når det gjelder ballonger(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/395 av 13. mars 2018 om fastsettelse av nærmere regler for 

ballongflyging i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 66nf (kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0394: Kommisjonsforordning (EU) 2018/394 av 13. mars 2018 (EUT L 71 av 

14.3.2018, s. 1).” 

2. Etter nr. 66nj (kommisjonsforordning (EU) 2015/340) skal nytt nr. 66nk lyde: 

”66nk. 32018 R 0395: Kommisjonsforordning (EU) 2018/395 av 13. mars 2018 om fastsettelse av 

nærmere regler for ballongflyging i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 (EUT L 71 av 14.3.2018, s. 10).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/394 og (EU) 2018/395 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 71 av 14.3.2018, s. 1. 

(2) EUT L 71 av 14.3.2018, s. 10. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/71/14 
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Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 117/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) 2018/401 av 14. mars 2018 om endring av forordning (EU) 

nr. 139/2014 med hensyn til klassifisering av rullebaner(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66nh (kommisjonsforordning (EU) nr. 139/2014) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 0401: Kommisjonsforordning (EU) 2018/401 av 14. mars 2018 (EUT L 72 av 15.3.2018, 

s. 17).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/401 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 72 av 15.3.2018, s. 17. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/71/15 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 118/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/835 av 12. mai 2017 om retting av den 

slovenske og svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 om 

fastsettelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og fram-

gangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 og 

forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) 

nr. 255/2010(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66wk (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012) 

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0835: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/835 av 12. mai 2017 (EUT 

L 124 av 17.5.2017, s. 35).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/835 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

(1) EUT L 124 av 17.5.2017, s. 35. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/71/16 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 119/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de 

fire friheter 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen ble ved EØS-komiteens beslutning nr. 208/2017 

utvidet til å omfatte EFTA-statenes deltakelse i Unionens forberedende tiltak innen forsvars-

forskning, som er finansiert over Den europeiske unions alminnelige budsjett.  

2) EFTA-statene skal fortsatt delta i unionsaktiviteter tilknyttet budsjettpost 02 04 77 03: 'Forbe-

redende tiltak innen forsvarsforskning', oppført i Den europeiske unions alminnelige budsjett for 

regnskapsåret 2018. 

3) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å videreføre det utvidede samarbeidet fra  

1. januar 2018 – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 1 nr. 13 bokstav a) skal ordene ”regnskapsåret 2017” erstattes med 

ordene ”regnskapsårene 2017 og 2018”. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1() er 

inngitt. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018.  

Artikkel 3 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/71/17 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 120/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de 

fire friheter 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen om unionstiltak som er finansiert over Den europeiske 

unions alminnelige budsjett med hensyn til fri bevegelighet for arbeidstakere, samordning av 

trygdesystemer og tiltak for innvandrere, herunder innvandrere fra tredjestater, bør videreføres. 

2) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra  

1. januar 2018 – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 5 nr. 5 og 13 skal ordene ”og 2017” erstattes med ordene ”, 2017 og 

2018”. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1() er 

inngitt. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

Artikkel 3 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 121/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de 

fire friheter 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen om unionstiltak som er finansiert over Den europeiske 

unions alminnelige budsjett med hensyn til gjennomføring og utvikling av et felles marked for 

finansielle tjenester, bør videreføres. 

2) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra  

1. januar 2018 – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 7 nr. 11 skal ordene ”og 2017” erstattes med ordene ”, 2017 og 

2018”. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1() er 

inngitt. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

Artikkel 3 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 122/2018 

av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for 

handel med vin 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2281 av 11. desember 2017 om tillatelse til å 

heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2017 i visse vindyrkings-

områder i Tyskland og i alle vindyrkingsområder i Danmark, Nederland og Sverige(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om vin. I henhold til sjuende ledd i innledningen til EØS-

avtalens protokoll 47 får bestemmelser om vin ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge 

anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og det sveitsiske edsforbund om handel 

med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne beslutning får derfor ikke 

anvendelse for Liechtenstein. 

3) EØS-avtalens protokoll 47 bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 47 tillegg 1, etter nr. 15 (Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2016/2147), skal nytt nr. 16 lyde: 

”16. 32017 R 2281: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2281 av 11. desember 2017 

om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2017 i 

visse vindyrkingsområder i Tyskland og i alle vindyrkingsområder i Danmark, Nederland og 

Sverige (EUT L 328 av 12.12.2017, s. 17).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2281 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 1. juni 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 328 av 12.12.2017, s. 17. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2020/EØS/71/20 
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Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 
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Beslutninger i EØS-komiteen som er trådt i kraft etter at forfatningsrettslige  

krav i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 er oppfylt i løpet av 2019, og  

tilknyttede beslutninger 

Fra mars 2000 har EØS-komiteens beslutninger inneholdt en fotnote som oppgir om beslutningenes 

ikrafttredelsesdato avhenger av at forfatningsrettslige krav er oppfylt av en eller flere avtaleparter. For 

beslutningene oppført nedenfor ble det meddelt slike forfatningsrettslige krav. De berørte avtaleparter har 

nå underrettet de øvrige avtaleparter om at de har fullført sine internrettslige prosedyrer. Beslutningenes 

ikrafttredelsesdato er som angitt i tabellen. I tillegg trer enkelte EØS-komitébeslutninger i kraft først når 

de forfatningsrettslige krav i ovennevnte beslutninger er oppfylt. Disse beslutningene er også oppført 

nedenfor. 

Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

195/2015 10.7.2015 EUT L 8 av 12.1.2017, s. 32 

EØS-tillegget nr. 3 av 12.1.2017, 

s. 27 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU 

av 4. juli 2012 om avfall fra elektrisk og elektronisk 

utstyr (WEEE) (omarbeiding) 

1.4.2019 

93/2017 5.5.2017 EUT L 36 av 7.2.2019, s. 44 

EØS-tillegget nr. 11 av 7.2.2019, 

s. 53 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av et 

byrå for samarbeid mellom energiregulerings-

myndigheter 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang 

til nett for utveksling av elektrisk kraft over 

landegrensene og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 1228/2003 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang 

til transmisjonsnett for naturgass og om oppheving 

av forordning (EF) nr. 1775/2005(3), rettet ved EUT 

L 229 av 1.9.2009, s. 29, og EUT L 309 av 

24.11.2009, s. 87 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av  

14. juni 2013 om innsending og offentliggjøring av 

opplysninger på markedene for elektrisk kraft og om 

endring av vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 714/2009 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF 

av 13. juli 2009 om felles regler for det indre 

marked for elektrisk kraft og om oppheving av 

direktiv 2003/54/EF 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF 

av 13. juli 2009 om felles regler for det indre 

marked for naturgass og om oppheving av direktiv 

2003/55/EF 

Kommisjonsbeslutning 2010/685/EU av  

10. november 2010 om endring av kapittel 3 i 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til 

transmisjonsnett for naturgass 

Kommisjonsbeslutning 2012/490/EU av  

24. august 2012 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til 

transmisjonsnett for naturgass 

3.10.2019 

2020/EØS/71/21 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

187/2017 22.9.2017 EUT L 174 av 27.6.2019, s. 59 

EØS-tillegget nr. 52 av 27.6.2019, 

s. 70 

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2015/2302 av 25. november 2015 om pakkereiser 

og sammensatte reisearrangementer, om endring av 

forordning (EF) nr. 2006/2004 og europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2011/83/EU samt om oppheving av 

rådsdirektiv 90/314/EØF  

1.2.2020 

20/2018 9.2.2018 EUT L 323 av 12.12.2019, s. 39 

EØS-tillegget nr. 98 av 12.12.2019, 

s. 36 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/14/EU 

av 21. mai 2013 om endring av direktiv 2003/41/EF 

om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjons-

foretak, direktiv 2009/65/EF om samordning av 

lover og forskrifter om foretak for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) og 

direktiv 2011/61/EU om forvaltere av alternative 

investeringsfond, med hensyn til overdreven tillit til 

kredittvurderinger 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/91/EU 

av 23. juli 2014 om endring av direktiv 2009/65/EF 

om samordning av lover og forskrifter om 

innretninger for kollektiv investering i omsettelige 

verdipapirer (UCITS) med hensyn til depotmot-

takerfunksjoner, godtgjøringspolitikk og sanksjoner, 

rettet ved EUT L 52 av 27.2.2016, s. 37 

1.1.2020 

21/2018 9.2.2018 EUT L 323 av 12.12.2019, s. 41 

EØS-tillegget nr. 98 av 12.12.2019, 

s. 38 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 

av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for 

gjenoppretting og krisehåndtering av kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av 

rådsdirektiv 82/891/EØF, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 

2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU 

og 2013/36/EU og europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU)  

nr. 648/2012 

1.1.2020 

22/2018 9.2.2018 EUT L 323 av 12.12.2019, s. 45 

EØS-tillegget nr. 98 av 12.12.2019, 

s. 41 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk 

identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske 

transaksjoner i det indre marked og om oppheving 

av direktiv 1999/93/EF 

1.6.2019 

62/2018 23.3.2018 EUT L 26 av 30.1.2020, s. 50 

EØS-tillegget nr. 6 av 30.1.2020, 

s. 41 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 

10. oktober 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring (Solvens II), rettet ved 

EUT L 307 av 25.11.2015, s. 31 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 

av 30. september 2015 om endring av delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/35 med hensyn til 

beregning av lovfestede kapitalkrav for flere 

kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- 

og gjenforsikringsforetak 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2283 

av 22. august 2016 om retting av den tyskspråklige 

versjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring 

(Solvens II) 

1.8.2019 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/669 

av 16. desember 2016 om retting av den bulgarske, 

kroatiske, tsjekkiske, estiske, franske, greske, 

litauiske, maltesiske, rumenske, slovakiske og 

svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 

2015/35 om utfylling av europaparlaments- og 

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

utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring 

(Solvens II) 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/460 av 19. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fram-

gangsmåten for godkjenning av en intern modell i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/461 av 19. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for prosessen for 

å nå en felles beslutning om søknaden om å benytte 

en gruppeintern modell i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/462 av 19. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fram-

gangsmåtene for tilsynsmyndighetens godkjenning 

av etablering av spesialforetak, for samarbeid og 

utveksling av opplysninger mellom tilsyns-

myndigheter når det gjelder spesialforetak, samt for 

fastsettelse av formater og maler for opplysningene 

som spesialforetakene skal rapportere i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/498 av 24. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fram-

gangsmåten for tilsynsmyndighetenes godkjenning 

av bruk av foretaksspesifikke parametrer i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/499 av 24. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fram-

gangsmåtene for tilsynsmyndighetenes godkjenning 

av bruk av poster i den supplerende kapitalen i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/500 av 24. mars 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fram-

gangsmåtene for tilsynsmyndighetenes godkjenning 

av anvendelsen av en matching-justering i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2011 av 11. november 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for listene over 

regionale og lokale myndigheter med eksponeringer 

som skal behandles som eksponeringer mot 

sentralmyndigheter i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2012 av 11. november 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fram-

gangsmåtene for beslutninger om å fastsette, 

beregne og oppheve kapitalkravtillegg i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2013 av 11. november 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for standard-

avvik i forbindelse med utjevningsordninger for 

helserisiko i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2014 av 11. november 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fram-

gangsmåtene og malene for innsending av 

opplysninger til gruppetilsynsmyndigheten og for 

utveksling av opplysninger mellom tilsyns-

myndighetene i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2015 av 11. november 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fram-

gangsmåtene for vurdering av eksterne kredittvur-

deringer i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2016 av 11. november 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for aksje-

indeksen for den symmetriske justeringen av 

standardkapitalkravet for aksjerisiko i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2017 av 11. november 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for justerte 

faktorer for beregning av kapitalkravet for 

valutarisiko for valutaer som er knyttet til euro i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2450 av 2. desember 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for malene for 

framlegging av opplysninger for tilsyns-

myndighetene i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2451 av 2. desember 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for malene for 

og strukturen på offentliggjøringen av bestemte 

opplysninger fra tilsynsmyndigheter i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2452 av 2. desember 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fram-

gangsmåtene for, formatene på og malene for 

rapporten om solvens og finansiell stilling i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/165 av 5. februar 2016 om fastsettelse av 

tekniske opplysninger til bruk ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 1. januar til  

30. mars 2016 i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II) 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/869 av 27. mai 2016 om fastsettelse av 

tekniske opplysninger til bruk ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 31. mars til  

29. juni 2016 i samsvar med europaparlaments- og 

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

utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1376 av 8. august 2016 om fastsettelse av 

tekniske opplysninger til bruk ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 30. juni til  

29. september 2016 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1630 av 9. september 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fram-

gangsmåtene for anvendelse av overgangstiltaket for 

undermodulen for aksjerisiko i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1800 av 11. oktober 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for plasseringen 

av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredit-

tvurderinger på en objektiv skala for risikoklasser i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1868 av 20. oktober 2016 om endring og 

retting av gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennom-

føringsstandarder for malene for framlegging av 

opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1976 av 10. november 2016 om fastsettelse av 

tekniske opplysninger til bruk ved beregning av 

forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 30. september 

til 30. desember 2016 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring 

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1602 

av 5. juni 2015 om likeverdighet for den solvens- 

og tilsynsordningen for forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak som gjelder i Sveits, på 

grunnlag av artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og 

artikkel 260 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290 

av 12. juni 2015 om foreløpig likeverdighet for de 

solvensordningene som gjelder i Australia, på 

Bermuda, i Brasil, Canada, Mexico og De forente 

stater, og som får anvendelse på forsikrings- og 

gjenforsikringsforetak med hovedkontor i disse 

landene, rettet ved EUT L 328 av 12.12.2015, s. 126 

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/309 av 

26. november 2015 om likeverdighet mellom den 

tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikrings-

foretak som gjelder på Bermuda, og ordningen 

fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF, og om endring av delegert kommi-

sjonsbeslutning (EU) 2015/2290 

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/310 av 

26. november 2015 om likeverdighet mellom den 

solvensordningen for forsikrings- og gjenforsik-

ringsforetak som gjelder i Japan, og ordningen 

fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF 

 

63/2018 23.3.2018 EUT L 26 av 30.1.2020, s. 58 

EØS-tillegget nr. 6 av 30.1.2020, 

s. 49 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/438 

av 17. desember 2015 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med 

hensyn til depotmottakeres forpliktelser 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1212 av 25. juli 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for standard-

framgangsmåter og -skjemaer for framlegging av 

opplysninger i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/65/EF 

1.1.2020 

92/2018 27.4.2018 EUT L 340 av 15.10.2020, s. 25 

EØS-tillegget nr. 66 av 15.10.2020, 

s. 32 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/78/EU 

av 24. november 2010 om endring av direktiv 

98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 

2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 

2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF når det 

gjelder den myndighet som er gitt Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsyns-

myndighet), Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og 

tjenestepensjoner) og Den europeiske tilsyns-

myndighet (Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet), rettet ved EUT L 170 av 

30.6.2011, s. 43, og EUT L 54 av 22.2.2014, s. 23 

1.1.2020 

153/2018 6.7.2018 Ennå ikke kunngjort Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 

2017/899 av 17. mai 2017 om bruk av 

frekvensbåndet 470–790 MHz i Unionen 

1.1.2020 

158/2018 6.7.2018 Ennå ikke kunngjort Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/1128 av 14. juni 2017 om grensekryssende 

portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det 

indre marked, rettet ved EUT L 198 av 28.7.2017,  

s. 42 

1.8.2019 

215/2018 26.10.2018 Ennå ikke kunngjort Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/67/EU 

av 15. mai 2014 om håndheving av direktiv 

96/71/EF om utsending av arbeidstakere i 

forbindelse med tjenesteyting, og om endring av 

forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltnings-

samarbeid gjennom informasjonssystemet for det 

indre marked (”IMI-forordningen”) 

1.1.2020 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

242/2018 5.12.2018 Ennå ikke kunngjort Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2015/720 av 29. april 2015 om endring av direktiv 

94/62/EF med hensyn til å redusere forbruket av 

bæreposer i tynn plast  

1.8.2019 

247/2018 5.12.2018 Ennå ikke kunngjort Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/51/EU 

av 16. april 2014 om endring av direktiv 

2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) 

nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU)  

nr. 1095/2010 med hensyn til myndigheten til Den 

europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

tilsynsmyndighet for forsikring og tjeneste-

pensjoner) og Den europeiske tilsynsmyndighet 

(Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet) 

1.8.2019 

249/2018 5.12.2018 Ikke offentliggjort i EUT 

EØS-tillegget nr. 17 av 28.2.2019, 

s. 3 

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at 

finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller 

finansiering av terrorisme, om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF og 

kommisjonsdirektiv 2006/70/EF 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675 

av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv (EU) 2015/849 gjennom identi-

fisering av tredjestater med høy risiko og strategiske 

mangler 

1.8.2019 

250/2018 5.12.2018 Ikke offentliggjort i EUT 

EØS-tillegget nr. 17 av 28.2.2019, 

s. 6 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/847 av 20. mai 2015 om opplysninger som 

skal følge pengeoverføringer, og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1781/2006 

1.8.2019 

251/2018 5.12.2018 Ennå ikke kunngjort Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/105 

av 27. oktober 2017 om endring av delegert 

forordning (EU) 2016/1675 med hensyn til å tilføye 

Etiopia på listen over tredjestater med høy risiko i 

tabellen i punkt I i vedlegget 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/212 

av 13. desember 2017 om endring av delegert 

forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 

med hensyn til å tilføye Sri Lanka, Trinidad og 

Tobago og Tunisia til tabellen i punkt I i vedlegget 

1.8.2019 

252/2018 5.12.2018 Ennå ikke kunngjort Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1467 

av 27. juli 2018 om endring av delegert forordning 

(EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å 

tilføye Pakistan til tabellen i punkt I i vedlegget 

1.8.2019 

258/2018 5.12.2018 Ennå ikke kunngjort Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2015/1794 av 6. oktober 2015 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/94/EF, 

2009/38/EF og 2002/14/EF og rådsdirektiv 

98/59/EF og 2001/23/EF med hensyn til sjøfolk 

1.8.2019 

18/2019 8.2.2019 EUT L 60 av 28.2.2019, s. 31 

EØS-tillegget nr. 17 av 28.2.2019, 

s. 8 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 909/2014 av 23. juli 2014 om forbedring av 

verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om 

verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 

98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU)  

nr. 236/2012, rettet ved EUT L 349 av 21.12.2016, 

s. 8 

1.1.2020 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

19/2019 8.2.2019 EUT L 63 av 16.7.2020, s. 30 

EØS-tillegget nr. 48 av 16.7.2020, 

s. 34 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/911 av 9. juni 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til 

formen på og innholdet i beskrivelsen av avtaler om 

konsernintern finansiell støtte i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om 

fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og 

krisehåndtering av kredittinstitusjoner og 

verdipapirforetak 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1712 

av 7. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en 

ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn 

til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer et 

minstesett av opplysninger om finansielle kontrakter 

som skal inngå i de detaljerte registrene, og under 

hvilke omstendigheter kravet bør pålegges 

1.1.2020 

20/2019 8.2.2019 EUT L 63 av 16.7.2020, s. 32 

EØS-tillegget nr. 48 av 16.7.2020, 

s. 36 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/389 

av 11. november 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

909/2014 med hensyn til parametrene for beregning 

av overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør samt 

verdipapirsentralers virksomhet i vertsstater 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/390 

av 11. november 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 909/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for visse tilsynskrav for 

verdipapirsentraler og utpekte kredittinstitusjoner 

som tilbyr tilknyttede banktjenester, rettet ved EUT 

L 122 av 17.5.2018, s. 35 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/391 

av 11. november 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 909/2014 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for ytterligere spesifisering av innholdet i 

rapporteringen av internalisert oppgjør, rettet ved 

EUT L 122 av 17.5.2018, s. 36 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/392 

av 11. november 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 909/2014 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for krav til tillatelse til, tilsyn med og 

drift av verdipapirsentraler 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/393 av 11. november 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for malene og 

framgangsmåtene for rapportering og overføring av 

opplysninger om internalisert oppgjør i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 909/2014 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/394 av 11. november 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for 

standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for 

tildeling av tillatelse til, gjennomgåelse og vurdering 

av verdipapirsentraler, for samarbeidet mellom 

myndigheter i hjemstaten og vertsstaten, for 

samrådet med myndigheter som medvirker ved 

tildeling av tillatelser til å yte tilknyttede 

banktjenester, for tilgang knyttet til verdipapir-

sentraler og for formatet på de registrene som 

verdipapirsentralene skal føre i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 909/2014 

1.1.2020 



Nr. 71/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.11.2020 

 

Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

21/2019 8.2.2019 EUT L 60 av 28.2.2019, s. 34. 

EØS-tillegget nr. 17 av 28.2.2019, 

s. 11 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/751 av 29. april 2015 om formidlingsgebyrer 

for kortbaserte betalingstransaksjoner 

1.1.2020 

37/2019 29.3.2019 EUT L 192 av 18.7.2019, s. 47 

EØS-tillegget nr. 57 av 18.7.2019, 

s. 10 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/397 

av 19. desember 2018 om endring av delegert 

forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til siste dato da motparter 

fortsatt kan anvende sine framgangsmåter for 

risikostyring for visse OTC-derivatkontrakter som 

ikke cleares gjennom en sentral motpart 

1.1.2020 

38/2019 29.3.2019 EUT L 192 av 18.7.2019, s. 48 

EØS-tillegget nr. 57 av 18.7.2019, 

s. 11 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2018/2030 av 19. desember 2018 om fastsettelse av 

at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler 

i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-

Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 909/2014 

1.1.2020 

75/2019 29.3.2019 EUT L 210 av 2.7.2020, s. 45 

EØS-tillegget nr. 44 av 2.7.2020, 

s. 52 

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2015/1535 av 9. september 2015 om en 

informasjonsprosedyre for tekniske forskrifter og 

regler for informasjonssamfunnstjenester 

1.12.2019 

78/2019 29.3.2019 EUT L 279 av 31.10.2019, s. 143 

EØS-tillegget nr. 88 av 31.10.2019, 

s. 1 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 600/2014 av 15. mai 2014 om markeder for 

finansielle instrumenter og om endring av 

forordning (EU) nr. 648/2012, rettet ved EUT L 270 

av 15.10.2015, s. 4, EUT L 187 av 12.7.2016, s. 30, 

og EUT L 278 av 27.10.2017, s. 54 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1033 av 23. juni 2016 om endring av 

forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for 

finansielle instrumenter, forordning (EU)  

nr. 596/2014 om markedsmisbruk og forordning 

(EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdi-

papiroppgjør i Den europeiske union og om 

verdipapirsentraler 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 

av 15. mai 2014 om markeder for finansielle 

instrumenter og om endring av direktiv 2002/92/EF 

og direktiv 2011/61/EU, rettet ved EUT L 188 av 

13.7.2016, s. 28, EUT L 273 av 8.10.2016, s. 35, og 

EUT L 64 av 10.3.2017, s. 116 

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2016/1034 av 23. juni 2016 om endring av direktiv 

2014/65/EU om markeder for finansielle 

instrumenter 

3.12.2019 

79/2019 29.3.2019 EUT L 321 av 12.12.2019, s. 170 

EØS-tillegget nr. 99 av 12.12.2019, 

s. 1 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om 

endring av forordning (EU) nr. 648/2012, rettet ved 

EUT L 208 av 2.8.2013, s. 68, EUT L 321 av 

30.11.2013, s. 6, og EUT L 20 av 25.1.2017, s. 2  

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/2395 av 12. desember 2017 om endring av 

forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

overgangsordninger for å redusere virkningen av 

innføringen av IFRS 9 på ansvarlig kapital og for 

behandlingen av visse eksponeringer i offentlig 

sektor som er angitt i en medlemsstats nasjonale 

valuta, som store eksponeringer 

1.1.2020 



5.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 71/37 

 5
.1

1
.2

0
2
0

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e 

N
r. 7

1
/3

7
 

Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet 

som kredittinstitusjon og om tilsyn med 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, om endring 

av direktiv 2002/87/EF og om oppheving av direktiv 

2006/48/EF og 2006/49/EF, rettet ved EUT L 208 

av 2.8.2013, s. 73, og EUT L 20 av 25.1.2017, s. 1 

 

80/2019 29.3.2019 EUT L 210 av 2.7.2020, s. 49 

EØS-tillegget nr. 44 av 2.7.2020, 

s. 59 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 241/2014 av 7. januar 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for krav til ansvarlig kapital for 

institusjoner 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1151/2014 av 4. juni 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

opplysninger som skal meldes ved utøvelse av 

etableringsretten og adgangen til å yte tjenester 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 av 

10. oktober 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditets-

reserve for kredittinstitusjoner 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/62 av 

10. oktober 2014 om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

uvektet kjernekapitalandel 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/488 

av 4. september 2014 om endring av delegert 

forordning (EU) nr. 241/2014 med hensyn til krav til 

ansvarlig kapital for foretak på grunnlag av faste 

kostnader 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/585 

av 18. desember 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for angivelse av marginrisikoperioder 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/850 

av 30. januar 2015 om endring av delegert 

forordning (EU) nr. 241/2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for krav til ansvarlig kapital for 

institusjoner 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/923 

av 11. mars 2015 om endring av delegert 

forordning (EU) nr. 241/2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for krav til ansvarlig kapital for 

institusjoner 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/98 av 

16. oktober 2015 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

fastsettelse av alminnelige vilkår for tilsyns-

kollegienes virkemåte 

1.1.2020 



Nr. 71/38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.11.2020 

 

Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/101 

av 26. oktober 2015 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for forsvarlig verdsetting i henhold til 

artikkel 105 nr. 14, rettet ved EUT L 28 av 4.2.2016, 

s. 17 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for institusjoners 

tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 710/2014 av 23. juni 2014 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for vilkårene for 

anvendelse av den felles beslutningsprosessen for 

institusjonsspesifikke tilsynskrav i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 926/2014 av 27. august 2014 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for standard-

skjemaer, -maler og -framgangsmåter for meldinger 

knyttet til utøvelse av etableringsretten og adgang til 

å yte tjenester i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/79 av 18. desember 2014 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013 

med hensyn til heftelser på eiendeler, den felles 

datapunktmodellen og valideringsregler 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/227 av 9. januar 2015 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/1278 av 9. juli 2015 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for institusjoners tilsynsrapportering med hensyn til 

instruksjoner, maler og definisjoner, rettet ved EUT 

L 210 av 7.8.2015, s. 38 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/99 av 16. oktober 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fastsettelse 

av alminnelige vilkår for tilsynskollegienes 

virkemåte i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/100 av 16. oktober 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for spesifisering 

av den felles beslutningsprosess med hensyn til 

søknader om visse tilsynsmessige tillatelser i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/313 av 1. mars 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 med 

hensyn til ytterligere overvåkingsparametrer for 

likviditetsrapportering 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/322 av 10. februar 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for institusjoners tilsynsrapportering med hensyn til 

kravet til likviditetsreserve, rettet ved EUT L 95 av 

9.4.2016, s. 17 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/428 av 23. mars 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for institusjoners tilsynsrapportering med hensyn til 

rapportering av uvektet kapitalandel 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1702 av 18. august 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 med 

hensyn til maler og instruksjoner 

 

81/2019 29.3.2019 EUT L 210 av 2.7.2020, s. 54 

EØS-tillegget nr. 44 av 2.7.2020, 

s. 65 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 183/2014 av 20. desember 2013 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner 

og verdipapirforetak med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for å spesifisere beregningen 

av spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 342/2014 av 21. januar 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for anvendelse av beregningsmetodene 

for kapitaldekningskrav for finansielle 

konglomerater 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 523/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for fastsettelse av hva som utgjør en nær 

sammenheng mellom verdien av en institusjons 

obligasjoner med fortrinnsrett og verdien av 

institusjonens eiendeler 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 525/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som definerer begrepet «marked» 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 526/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for fastsettelse av en tilnærmet verdi og 

et begrenset antall mindre porteføljer i forbindelse 

med kredittverdijusteringsrisiko 

1.1.2020 



Nr. 71/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.11.2020 

 

Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 527/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som 

spesifiserer de klassene av instrumenter som i 

tilstrekkelig grad gjenspeiler en institusjons 

kredittkvalitet ved fortsatt drift og er egnet til å bli 

brukt til variabel godtgjøring 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 528/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for annen risiko enn deltarisiko knyttet til 

opsjoner i forbindelse med standardmetoden for 

markedsrisiko, rettet ved EUT L 265 av 5.9.2014,  

s. 32 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 529/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

 nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for vurdering av vesentligheten av 

utvidelser og endringer av den interne kredit-

tvurderingsmetoden og metoden med avansert 

måling 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 530/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

presisering av vesentlige eksponeringer og terskler 

for interne metoder for spesifikk risiko i 

handelsporteføljen 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 604/2014 av 4. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

kvalitative og egnede kvantitative kriterier for å 

identifisere kategorier av medarbeidere hvis 

arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på 

institusjonens risikoprofil 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 625/2014 av 13. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 gjennom tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer kravene til investorer, 

organisatorer, opprinnelige långivere og 

initiativtakende institusjoner i forbindelse med 

eksponeringer mot overført kredittrisiko 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1152/2014 av 4. juni 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

fastsettelse av den geografiske beliggenheten til 

relevante kreditteksponeringer med henblikk på 

beregning av institusjonsspesifikk motsyklisk 

kapitalbuffer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/942 

av 4. mars 2015 om endring av delegert forordning 

(EU) nr. 529/2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for vurdering av vesentligheten av 

utvidelser og endringer av interne metoder ved 

beregning av kravene til ansvarlig kapital for 

markedsrisiko 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1798 

av 2. juli 2015 om retting av delegert forordning 

(EU) nr. 625/2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 gjennom tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer kravene til investorer, 

organisatorer, opprinnelige långivere og 

initiativtakende institusjoner i forbindelse med 

eksponeringer mot overført kredittrisiko 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/861 

av 18. februar 2016 om retting av delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 528/2014 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for annen risiko enn 

deltarisiko for opsjoner i standardmetoden for 

markedsrisiko og retting av delegert kommisjons-

forordning (EU) nr. 604/2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder når det 

gjelder kvalitative og egnede kvantitative kriterier 

for å fastsette kategorier av medarbeidere hvis 

arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på 

institusjonens risikoprofil 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1423/2013 av 20. desember 2013 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

med hensyn til de kravene om offentliggjøring av 

ansvarlig kapital som gjelder for institusjoner i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 591/2014 av 3. juni 2014 om forlengelse av 

overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital 

for eksponeringer overfor sentrale motparter i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 602/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for å lette 

tilnærmingen av tilsynspraksis med hensyn til 

anvendelsen av ytterligere risikovekter i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 650/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for formatet, 

strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige 

datoen for offentliggjøring av de opplysningene som 

skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/36/EU 

 

82/2019 29.3.2019 EUT L 210 av 2.7.2020, s. 59 

EØS-tillegget nr. 44 av 2.7.2020, 

s. 71 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1014 av 8. juni 2016 om endring av 

forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til unntak 

for råvarehandlere 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1187/2014 av 2. oktober 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for fastsettelse av den samlede 

eksponeringen mot en motpart eller en gruppe av 

innbyrdes tilknyttede motparter når det gjelder 

transaksjoner med underliggende eiendeler 

1.1.2020 



Nr. 71/42 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.11.2020 

 

Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 1222/2014 av 8. oktober 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

spesifisering av metodene for å identifisere globalt 

systemviktige institusjoner og definere 

underkategorier av globalt systemviktige 

institusjoner  

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1555 

av 28. mai 2015 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for offentliggjøring 

av opplysninger om institusjoners overholdelse av 

kravet om en motsyklisk kapitalbuffer i samsvar 

med artikkel 440 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1556 

av 11. juni 2015 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for behandling i 

overgangsperioden av egenkapitaleksponeringer i 

henhold til metoden med interne modeller  

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/709 

av 26. januar 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for spesifisering av vilkårene for 

anvendelse av unntak for valutaer der likvide 

eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang  

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/72 av 

23. september 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder som spesifiserer vilkårene for unntak fra 

datakravet 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/180 

av 24. oktober 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

standarder for vurdering av referanseporteføljer og 

prosedyrer for utveksling av vurderinger 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/208 

av 31. oktober 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for ytterligere utgående pengestrømmer 

tilsvarende behovet for sikkerhet som følge av 

virkningen av et negativt markedsscenario på 

institusjonens derivattransaksjoner 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 945/2014 av 4. september 2014 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for relevante 

tilstrekkelig diversifiserte indekser i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1030/2014 av 29. september 2014 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for de ensartede formatene og datoen for 

offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere 

globalt systemviktige institusjoner i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/233 av 13. februar 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer der 

sentralbankens kriterier for å godkjenne sikkerheter 

er svært snevre i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2197 av 27. november 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer som 

er nært korrelert, i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2344 av 15. desember 2015 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer der 

likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset 

omfang, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/200 av 15. februar 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til 

offentliggjøring av uvektet kjernekapitalandel for 

institusjoner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/818 av 17. mai 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for de ensartede formatene og datoen for 

offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere 

globalt systemviktige institusjoner i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1646 av 13. september 2016 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn 

til hovedindekser og anerkjente børser i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning  

nr. 575/2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner 

og verdipapirforetak 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1799 av 7. oktober 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for tilordning av 

eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kreditt-

vurderinger med hensyn til kredittrisiko i samsvar 

med artikkel 136 nr. 1 og 3 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1801 av 11. oktober 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for tilordning av 

eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kreditt-

vurderinger med hensyn til verdipapirisering i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/2070 av 14. september 2016 om fastsettelse 

av tekniske gjennomføringsstandarder for maler, 

definisjoner og IT-løsninger som institusjonene skal 

bruke ved rapportering til Den europeiske 

banktilsynsmyndighet og til vedkommende 

myndigheter i samsvar med artikkel 78 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

 



Nr. 71/44 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.11.2020 

 

Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2014/908/EU av 12. desember 2014 om 

likeverdigheten av tilsyns- og reguleringskravene i 

visse tredjestater og territorier med henblikk på 

behandlingen av eksponeringer i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/230 av 17. februar 2016 om endring av 

gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med 

hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis 

tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige 

med henblikk på behandlingen av eksponeringer i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2358 av 20. desember 2016 om endring av 

gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med 

hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis 

tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige 

med henblikk på behandlingen av eksponeringer i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013 

 

83/2019 29.3.2019 EUT L 210 av 2.7.2020, s. 64 

EØS-tillegget nr. 44 av 2.7.2020, 

s. 77 

Delegert kommisjonsforordning (EU)  

nr. 524/2014 av 12. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som 

spesifiserer de opplysningene som hjemstaters og 

vertsstaters vedkommende myndigheter skal gi 

hverandre 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/822 

av 21. april 2016 om endring av delegert forordning 

(EU) nr. 153/2013 med hensyn til de tidshorisontene 

for avviklingsperioden som skal anvendes for de 

forskjellige klassene av finansielle instrumenter 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1608 

av 17. mai 2016 om endring av delegert forordning 

(EU) nr. 1222/2014 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for spesifisering av metodene 

for å identifisere globalt systemviktige institusjoner 

og definere underkategorier av globalt systemviktige 

institusjoner 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2251 

av 4. oktober 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter 

og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for risikoreduksjonsteknikker 

for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares 

gjennom en sentral motpart, rettet ved EUT L 29 av 

3.2.2017, s. 69 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/323 

av 20. januar 2017 om retting av delegert 

forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter 

og transaksjonsregistre med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for risikoreduksjonsteknikker 

for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares 

gjennom en sentral motpart  

1.1.2020 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/610 

av 20. desember 2016 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til forlengelsen av 

overgangsperiodene for pensjonssystemer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/979 

av 2. mars 2017 om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-

derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre 

med hensyn til listen over enheter som er unntatt 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1230 

av 31. mai 2017 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de 

ytterligere objektive kriteriene for anvendelse av en 

gunstigere sats for inn- eller utgående 

pengestrømmer på grensekryssende uutnyttede 

kreditt- eller likviditetsfasiliteter innenfor et konsern 

eller en institusjonell beskyttelsesordning 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 620/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for utveksling av 

opplysninger mellom hjemstaters og vertsstaters 

vedkommende myndigheter i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1317/2014 av 11. desember 2014 om 

forlengelse av overgangsperiodene for kravene til 

ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale 

motparter i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/880 av 4. juni 2015 om forlengelse av 

overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital 

for eksponeringer overfor sentrale motparter i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012, rettet ved EUT 

L 244 av 19.9.2015, s. 60 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2015/2326 av 11. desember 2015 om forlengelse av 

overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital 

for eksponeringer overfor sentrale motparter i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012  

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/892 av 7. juni 2016 om forlengelse av 

overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital 

for eksponeringer overfor sentrale motparter i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/2227 av 9. desember 2016 om forlengelse av 

overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital 

for eksponeringer mot sentrale motparter fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/461 av 16. mars 2017 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til 

felles framgangsmåter, skjemaer og maler for 

samrådet mellom berørte vedkommende 

myndigheter i forbindelse med planlagt erverv av 

kvalifiserende eierandeler i kredittinstitusjoner, som 

omhandlet i artikkel 24 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/954 av 6. juni 2017 om forlengelse av 

overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital 

for eksponeringer mot sentrale motparter fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012  

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1443 av 29. juni 2017 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder 

for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1486 av 10. juli 2017 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med 

hensyn til referanseporteføljer og rapporterings-

instrukser 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/634 av 24. april 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 med 

hensyn til tilordningstabellene som angir samsvaret 

mellom eksterne kredittvurderingsinstitusjoners 

kredittrisikovurderinger og risikoklassene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/377 av 15. mars 2016 om likeverdighet 

mellom rammereglene i De forente stater for 

sentrale motparter som har tillatelse fra og er 

underlagt tilsyn av Commodity Futures Trading 

Commission, og kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2269 av 15. desember 2016 om 

likeverdigheten av rammereglene som gjelder for 

sentrale motparter i India i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2274 av 15. desember 2016 om 

likeverdigheten av rammereglene som gjelder for 

sentrale motparter i New Zealand i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2275 av 15. desember 2016 om 

likeverdigheten av rammereglene som gjelder for 

sentrale motparter i Japan i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2276 av 15. desember 2016 om 

likeverdigheten av rammereglene som gjelder for 

sentrale motparter i Brasil i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2277 av 15. desember 2016 om 

likeverdigheten av rammereglene som gjelder for 

sentrale motparter i Dubai internasjonale 

finanssenter i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2278 av 15. desember 2016 om 

likeverdigheten av rammereglene som gjelder for 

sentrale motparter i De forente arabiske emirater i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 648/2012 

 

84/2019 29.3.2019 EUT L 235 av 12.9.2019, s. 5 

EØS-tillegget nr. 73 av 12.9.2019, 

s. 1 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/1129 av 14. juni 2017 om det prospektet som 

skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys 

offentligheten eller opptas til handel på et regulert 

marked, og om oppheving av direktiv 2003/71/EF 

29.6.2019 

85/2019 29.3.2019 EUT L 279 av 31.10.2019, s. 149 

EØS-tillegget nr. 88 av 31.10.2019, 

s. 7 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2020 

av 26. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder 

for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for kriterier for å fastsette om 

derivater omfattet av clearingplikten bør omfattes av 

handelsplikten 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2021 

av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder 

for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for tilgang til referanseverdier 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2022 

av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for registrerings-

opplysninger for tredjestatsforetak og formatet på 

opplysninger som skal framlegges for kundene 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 

av 25. april 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til 

organisatoriske krav til og vilkår for drift av 

verdipapirforetak samt definisjon av begreper for 

nevnte direktivs formål 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/566 

av 18. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for 

finansielle instrumenter med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for forholdet mellom ikke-

utførte ordrer og transaksjoner for å forebygge 

uordnede markedsforhold 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/567 

av 18. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til 

definisjoner, gjennomsiktighet, portefølje-

komprimering og tilsynstiltak med hensyn til 

produktinngrep og posisjoner 

3.12.2019 



Nr. 71/48 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.11.2020 

 

Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/568 

av 24. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for opptak av finansielle 

instrumenter til handel på regulerte markeder 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/569 

av 24. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for suspensjon og strykning 

av finansielle instrumenter fra handel 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/570 

av 26. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for 

finansielle instrumenter med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for fastsettelse av om et 

marked er vesentlig med hensyn til likviditet i 

forbindelse med melding om midlertidig 

handelsstans 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 

av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for godkjenning, organi-

satoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner 

for leverandører av datarapporteringstjenester 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/572 

av 2. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for nærmere 

angivelse av opplysninger som framlegges før og 

etter handel, og for detaljnivået i opplysningene 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/573 

av 6. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for 

finansielle instrumenter med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for krav som skal sikre 

rettferdige og ikke-diskriminerende samlokali-

seringstjenester og gebyrstrukturer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/574 

av 7. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for klokkers nøyaktighetsgrad 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/575 

av 8. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for 

finansielle instrumenter med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for opplysninger som skal 

offentliggjøres av handelsplasser om kvaliteten på 

utførelsen av transaksjoner 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/576 

av 8. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for verdipapirforetaks årlige 

offentliggjøring av opplysninger om handelsplassers 

identitet og om kvaliteten på utførelsen 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/577 

av 13. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder 

for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for volumbegrensnings-

ordningen og framlegging av opplysninger for å 

sikre gjennomsiktighet samt andre beregninger 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/578 

av 13. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for 

finansielle instrumenter med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som angir kravene til avtaler 

om og ordninger for prisstilling 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/579 

av 13. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder 

for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for derivatkontrakters direkte, 

vesentlige og forutsigbare virkning i Unionen og for 

å hindre omgåelse av regler og forpliktelser 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/580 

av 24. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for registrering av 

relevante opplysninger om ordrer som gjelder 

finansielle instrumenter 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/581 

av 24. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for tilgang til 

clearing med hensyn til handelsplasser og sentrale 

motparter 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/582 

av 29. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av 

clearingplikt for derivater som handles på regulerte 

markeder, og frister for godkjenning av clearing 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/583 

av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder 

for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for 

handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til 

obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, 

utslippskvoter og derivater 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/584 

av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som angir organisatoriske 

krav til handelsplasser 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/585 

av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for datastandarder og 

formater for referansedata for finansielle 

instrumenter og tekniske tiltak med hensyn til 

ordninger som skal iverksettes av Den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet og 

vedkommende myndigheter 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/586 

av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for utveksling av opplysninger 

mellom vedkommende myndigheter når de 

samarbeider om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn og 

granskinger 

 



Nr. 71/50 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.11.2020 

 

Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 

av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder 

for finansielle instrumenter med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for 

handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til 

aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater 

og andre lignende finansielle instrumenter og for 

plikten til å utføre transaksjoner med visse aksjer på 

en handelsplass eller gjennom en systematisk 

internaliserer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/588 

av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for ordningen med minste 

tillatte kursendringer for aksjer, depotbevis og 

børshandlede fond 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/589 

av 19. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som angir organisatoriske 

krav til verdipapirforetak som benytter algoritme-

basert handel 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/590 

av 28. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for rapportering av 

transaksjoner til vedkommende myndigheter 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/591 

av 1. desember 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

anvendelse av posisjonsgrenser for varederivater 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/592 

av 1. desember 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

kriteriene for å fastsette når en virksomhet skal 

anses for å være en tilleggstjeneste til 

hovedvirksomheten 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1018 

av 29. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for 

finansielle instrumenter med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger 

som skal framlegges av verdipapirforetak, markeds-

operatører og kredittinstitusjoner, rettet ved EUT  

L 292 av 10.11.2017, s. 119 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1799 

av 12. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til 

unntak fra kravene om gjennomsiktighet før og etter 

handel for visse tredjestaters sentralbanker når de 

utøver sin penge- og valutapolitikk og politikk for 

finansiell stabilitet 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1943 

av 14. juli 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for opplysninger og krav i 

forbindelse med tillatelse til verdipapirforetak 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1946 

av 11. juli 2017 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/39/EF og 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for en 

uttømmende liste over opplysninger som aktuelle 

erververe skal inkludere i meldingen om et planlagt 

erverv av en kvalifiserende eierandel i et 

verdipapirforetak 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2154 

av 22. september 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 600/2014 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for indirekte clearingordninger 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2194 

av 14. august 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 600/2014 om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til pakkeordrer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2417 

av 17. november 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 600/2014 om markeder for finansielle 

instrumenter med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for handelsplikten for visse derivater 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/63 av 

26. september 2017 om endring av delegert 

forordning (EU) 2017/571 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

godkjenning, organisatoriske krav og offent-

liggjøring av transaksjoner for leverandører av 

datarapporteringstjenester 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/824 av 25. mai 2016 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for innholdet i 

og formatet for beskrivelsen av multilaterale 

handelsfasiliteters og organiserte handelsfasiliteters 

virkemåte og meldingen til den europeiske 

verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i henhold 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 

om markeder for finansielle instrumenter 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/953 av 6. juni 2017 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for formatet og 

tidspunktene for posisjonsrapporter fra verdi-

papirforetak og markedsoperatører som driver 

handelsplasser i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for 

finansielle instrumenter 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/980 av 7. juni 2017 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for standard-

skjemaer, -maler og -framgangsmåter for samarbeid 

om tilsynsvirksomhet, stedlige tilsyn, granskinger 

og utveksling av opplysninger mellom 

vedkommende myndigheter i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 

 



Nr. 71/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.11.2020 

 

Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/981 av 7. juni 2017 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for standard-

skjemaer, -maler og -framgangsmåter for samråd 

med andre vedkommende myndigheter før det gis 

tillatelse i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/65/EU 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/988 av 6. juni 2017 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til 

standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter for 

samarbeidsordninger knyttet til en handelsplass hvis 

virksomhet er av vesentlig betydning i en vertsstat 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1005 av 15. juni 2017 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for formatet og 

tidspunktene for meddelelser om og offentliggjøring 

av suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter 

fra handelen i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for 

finansielle instrumenter 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1093 av 20. juni 2017 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for formatet til 

verdipapirforetaks og markedsoperatørers 

posisjonsrapporter 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1111 av 22. juni 2017 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for fram-

gangsmåter og skjemaer for framlegging av 

opplysninger om sanksjoner og tiltak i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1944 av 13. juni 2017 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for standard-

skjemaer, -maler og -framgangsmåter for samrådet 

mellom berørte vedkommende myndigheter i 

forbindelse med melding om planlagt erverv av en 

kvalifiserende eierandel i et verdipapirforetak i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/39/EF og 2014/65/EU 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1945 av 19. juni 2017 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for meldinger fra 

og til verdipapirforetak som søker om eller har fått 

tillatelse i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/65/EU 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2382 av 14. desember 2017 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for standard-

skjemaer, -maler og -framgangsmåter for overføring 

av opplysninger i samsvar med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/65/EU, rettet ved EUT L 33 av 

7.2.2018, s. 5 

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2017/593 av  

7. april 2016 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til sikring av 

kunders finansielle instrumenter og midler, 

produktstyringsplikter og regler for levering eller 

mottak av gebyrer, provisjoner eller andre monetære 

eller ikke-monetære ytelser 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2017/2238 av 5. desember 2017 om likeverdigheten 

av de rettslige og tilsynsmessige rammene som 

gjelder for utpekte kontraktmarkeder og utførelses-

plattformer for bytteavtaler i De forente stater i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 600/2014 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2017/2318 av 13. desember 2017 om 

likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige 

rammene som gjelder for finansmarkeder i Australia 

i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2017/2319 av 13. desember 2017 om 

likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige 

rammene som gjelder for anerkjente børsselskaper i 

den spesielle administrative regionen Hongkong i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2017/2320 av 13. desember 2017 om 

likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige 

rammene som gjelder for nasjonale verdipapirbørser 

og alternative handelssystemer i De forente stater i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/65/EU 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2017/2441 av 21. desember 2017 om 

likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige 

rammene som gjelder for børser i Sveits i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 

 

98/2019 29.3.2019 EUT L 210 av 2.7.2020, s. 84 

EØS-tillegget nr. 44 av 2.7.2020, 

s. 101 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/759 av 29. april 2015 om endring av 

forordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk 

statistikk 

1.11.2019 

100/2019 11.4.2019 EUT L 192 av 18.7.2019, s. 55 

EØS-tillegget nr. 57 av 18.7.2019, 

s. 22 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/462 

av 30. januar 2019 om endring av delegert 

forordning (EU) 2017/1799 med hensyn til unntaket 

for Bank of England fra krav om gjennomsiktighet 

før og etter handel i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 600/2014 

3.12.2019 

104/2019 11.4.2019 EUT L 192 av 18.7.2019, s. 59 

EØS-tillegget nr. 57 av 18.7.2019, 

s. 26 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/564 

av 28. mars 2019 om endring av delegert 

forordning (EU) 2016/2251 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 med hensyn til siste dato da motparter 

fortsatt kan anvende sine framgangsmåter for 

risikostyring for visse OTC-derivatkontrakter som 

ikke cleares gjennom en sentral motpart 

1.1.2020 

187/2019 10.7.2019 Ennå ikke kunngjort Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/778 

av 2. februar 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til under hvilke omstendigheter og på hvilke 

vilkår betaling av ekstraordinære etterhåndsbidrag 

kan utsettes helt eller delvis, og om kriteriene for 

fastsettelse av virksomhet, tjenester og transaksjoner 

med hensyn til kritiske funksjoner og for fastsettelse 

av forretningsområder og tilknyttede tjenester med 

hensyn til hovedforretningsområder 

1.1.2020 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1401 

av 23. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en 

ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn 

til tekniske reguleringsstandarder for metoder og 

prinsipper for verdsetting av forpliktelser som følger 

av derivater 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/867 

av 7. februar 2017 om kategorier av avtaler som 

skal beskyttes i forbindelse med delvis overføring av 

eiendom i henhold til artikkel 76 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/344 

av 14. november 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som 

spesifiserer kriteriene for metoden for å vurdere 

forskjeller i behandlingen i forbindelse med 

krisehåndtering 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/345 

av 14. november 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder som 

spesifiserer kriteriene for metoden for å vurdere 

verdien av institusjoners eller foretaks eiendeler og 

forpliktelser 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/308 av 1. mars 2018 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder for 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med 

hensyn til formater, maler og definisjoner for 

krisehåndteringsmyndigheters identifisering og 

oversending av opplysninger til Den europeiske 

banktilsynsmyndighet om minstekravet til ansvarlig 

kapital og kvalifiserte forpliktelser 

 

190/2019 10.7.2019 EUT L 235 av 12.9.2019, s. 9 

EØS-tillegget nr. 73 av 12.9.2019, 

s. 5 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1011 av 8. juni 2016 om indekser som brukes 

som referanseverdier for finansielle instrumenter og 

finansielle kontrakter eller for å måle 

investeringsfonds resultater, og om endring av 

direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU og forordning 

(EU) nr. 596/2014 

18.12.2019 

200/2019 10.7.2019 Ennå ikke kunngjort Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2017/1132 av 14. juni 2017 om visse aspekter ved 

selskapsrett (kodifisering) 

1.2.2020 

238/2019 27.9.2019 Ennå ikke kunngjort Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/64 av 

29. september 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1011 med hensyn til å angi hvordan kriteriene 

i artikkel 20 nr. 1 bokstav c) iii) skal anvendes for å 

vurdere om visse hendelser vil kunne medføre 

betydelig og negativ innvirkning på markedets 

integritet, den finansielle stabiliteten, forbrukere, 

realøkonomien eller finansieringen av husholdninger 

og foretak i en eller flere medlemsstater 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/65 av 

29. september 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1011 for å presisere visse tekniske deler av 

definisjonene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i forordningen 

18.12.2019 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/66 av 

29. september 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1011 for å spesifisere hvordan det nominelle 

beløpet for andre finansielle instrumenter enn 

derivater, det nominelle beløpet for derivater og 

netto andelsverdi for investeringsfond skal vurderes 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/67 av 

3. oktober 2017 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

fastsettelse av vilkårene for å vurdere virkningene 

av opphør eller endring av eksisterende 

referanseverdier 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1637 

av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for tilsynsfunk-

sjonens framgangsmåter og kjennetegn 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1638 

av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer 

hvordan det skal sikres at inndataene er 

hensiktsmessige og verifiserbare, og de interne 

framgangsmåtene for tilsyn og verifisering som en 

administrator av kritiske eller vesentlige 

referanseverdier må sikre at en bidragsyter har på 

plass dersom inndataene leveres fra en front-office-

funksjon  

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1639 

av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de 

delene av atferdsreglene som skal utarbeides av 

administratorer av referanseverdier som bygger på 

inndata fra bidragsytere 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1640 

av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer 

styrings- og kontrollkravene for bidragsytere under 

tilsyn 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1641 

av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer 

hvilke opplysninger som skal gis av administratorer 

av kritiske eller betydningsfulle referanseverdier om 

metoden som brukes for å fastsette referanse-

verdiene, om den interne gjennomgåelsen og 

godkjenningen av metoden og om framgangsmåtene 

for å foreta vesentlige endringer i metoden 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1642 

av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer 

hvilke kriterier vedkommende myndigheter skal ta i 

betraktning når de vurderer om administratorer av 

betydningsfulle referanseverdier bør anvende 

bestemte krav 

 



Nr. 71/56 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.11.2020 

 

Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1643 

av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer 

innholdet i referanseverdierklæringen som skal 

offentliggjøres av administratoren av en 

referanseverdi, og tilfeller der det kreves 

oppdateringer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1644 

av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av 

minstekravet til innhold i samarbeidsavtalene med 

vedkommende myndigheter i tredjestater hvis 

rettslige rammer og tilsynspraksis er anerkjent som 

likeverdige 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1645 

av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for formen på og 

innholdet i søknaden om anerkjennelse hos 

vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten 

og presentasjonen av opplysningene i meldingen til 

Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns-

myndighet (ESMA) 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1646 

av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som 

skal gis i søknader om godkjenning og i søknader 

om registrering 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1368 av 11. august 2016 om utarbeiding av en 

liste over kritiske referanseverdier som brukes på 

finansmarkedene i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1011 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/1147 av 28. juni 2017 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om 

utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier 

som brukes på finansmarkedene i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1011 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2446 av 19. desember 2017 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om 

utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier 

som brukes på finansmarkedene i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1011 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1105 av 8. august 2018 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til 

framgangsmåter og skjemaer for vedkommende 

myndigheters innberetning av opplysninger til 

ESMA i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1011 
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Beslutning nr. Beslutningsdato Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 
Ikrafttredelses-

dato 

   Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1106 av 8. august 2018 om fastsettelse av 

tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til 

malene for samsvarserklæringen som skal 

offentliggjøres og ajourføres av administratorer av 

betydningsfulle og ikke-betydningsfulle 

referanseverdier i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1011 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1557 av 17. oktober 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om 

utarbeiding av en liste over kritiske referanseverdier 

som brukes på finansmarkedene i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1011  

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/482 av 22. mars 2019 om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1368 om utarbeiding av en liste over kritiske 

referanseverdier som brukes på finansmarkedene i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/1011 

 

261/2019 25.10.2019 Ennå ikke kunngjort Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/72 av 

4. oktober 2017 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2015/751 om formidlings-

gebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner med 

hensyn til tekniske reguleringsstandarder for de 

kravene som betalingskortordninger og behandlings-

enheter skal oppfylle for å sikre at de er uavhengige 

med hensyn til regnskap, organisering og 

beslutningsprosesser 

1.1.2020 

271/2019 31.10.2019 Ennå ikke kunngjort Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/545 av 3. april 2019 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 om 

fastsettelse av at rammereglene som gjelder for 

verdipapirsentraler i Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom 

er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 909/2014 

1.1.2020 
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