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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

AVGJERD I EØS-KOMITEEN  

nr. 222/2018 

av 5. desember 2018 

om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) 

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) 2018/719 av 14. mai 2018 om endring av vedtak 

2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES(1) 

skal takast inn i EØS-avtala. 

2) Denne avgjerda gjeld føresegner om veterinære tilhøve. Føresegner om veterinære tilhøve skal 

ikkje gjelde for Liechtenstein så lenge avtala mellom Det europeiske fellesskapet og Det sveitsiske 

eidssambandet om handel med landbruksprodukt er utvida til å omfatte Liechtenstein, som nemnd i 

tilpassing etter sektor i vedlegg I til EØS-avtala. Denne avgjerda skal difor ikkje gjelde for 

Liechtenstein. 

3) Vedlegg I til EØS-avtala bør difor endrast – 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I EØS-avtala vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 39 (kommisjonsvedtak 2009/821/EF) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32018 D 0719: Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/719 av 14. mai 2018 (EUT  

L 120 av 16.5.2018, s. 15).” 

Artikkel 2 

Teksta til gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/719 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 6. desember 2018, på det vilkåret at alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1 i 

EØS-avtala er sende inn().  

  

(1) TEU L 120 av 16.5.2018, s. 15. 

() Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne. 

2021/EØS/62/01 
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Artikkel 4 

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

unionen. 

Utferda i Brussel 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Forman 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 223/2018 

av 5. desember 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) 2018/662 av 27. april 2018 om utpeking av Den 

europeiske unions referanselaboratorium for aviær influensa og Newcastle disease og om endring 

av vedlegg VII til rådsdirektiv 2005/94/EF(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 gjøres følgende endringer: 

1. I del 3.1 nr. 5a (rådsdirektiv 2005/94/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 D 0662: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/662 av 27. april 2018 

(EUT L 110 av 30.4.2018, s. 134).” 

2. I del 3.2, etter nr. 48 (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/136), skal nytt nr. 49 lyde: 

”49. 32018 D 0662: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/662 av 27. april 2018 om 

utpeking av Den europeiske unions referanselaboratorium for aviær influensa og Newcastle 

disease og om endring av vedlegg VII til rådsdirektiv 2005/94/EF (EUT L 110 av 30.4.2018, 

s. 134). 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/662 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 110 av 30.4.2018, s. 134. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/02 
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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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 224/2018 

av 5. desember 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) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/597 av 18. april 2018 om endring av rådsdirektiv 

92/66/EØF om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle disease(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 3.1 nr. 6 (rådsdirektiv 92/66/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 L 0597: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/597 av 18. april 2018 (EUT L 103 

av 23.4.2018, s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2018/597 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 103 av 23.4.2018, s. 4. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/03 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 225/2018 

av 5. desember 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) 2017/2174 av 20. november 2017 om endring av 

vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til helsesertifikatet for handel med bier og 

humler(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 gjøres følgende endringer: 

1. I del 4.1 nr. 9 (rådsdirektiv 92/65/EØF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 D 2174: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2174 av  

20. november 2017 (EUT L 306 av 22.11.2017, s. 28).” 

2. I del 4.1 nr. 9 (rådsdirektiv 92/65/EØF) tilføyes følgende i tilpasningsteksten: 

”d) i vedlegg E del 2 nr. II.1 bokstav b) annet strekpunkt tilføyes ordene ’eller Norge’ etter ordet 

’Unionen’.” 

3. Teksten i del 8.1 nr. 15 (rådsdirektiv 92/65/EØF) skal lyde: 

”15. 392 L 0065: Rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved 

handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til 

dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 

90/425/EØF, og ved innførsel av nevnte dyr, sæd, egg og embryoer til Fellesskapet (EFT  

L 268 av 14.9.1992, s. 54), endret ved: 

– 1 94 N: Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken Østerrike, Republikken Finland 

og Kongeriket Sverige og tilpasningen av traktatene (EFT C 241 av 29.8.1994, s. 21, 

justert ved EFT L 1 av 1.1.1995, s. 15),  

– 395 D 0176: Kommisjonsvedtak 95/176/EF av 6. april 1995 (EFT L 117 av 24.5.1995,  

s. 23),   

  

(1) EUT L 306 av 22.11.2017, s. 28. 

2021/EØS/62/04 
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– 32001 D 0298: Kommisjonsvedtak 2001/298/EF av 30. mars 2001 (EFT L 102 av 

12.4.2001, s. 63), 

– 32002 R 1282: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1282/2002 av 15. juli 2002 (EFT 

L 187 av 16.7.2002, s. 3),  

– 32002 R 1802: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1802/2002 av 10. oktober 2002 (EFT  

L 274 av 11.10.2002, s. 21),  

– 1 03 T: Akt om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Republikken 

Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken Litauen, Republikken 

Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den 

slovakiske republikken og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions 

grunnlag, vedtatt 16. april 2003 (EUT L 236 av 23.9.2003, s. 33),  

– 32003 R 1398: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1398/2003 av 5. august 2003 (EUT 

L 198 av 6.8.2003, s. 3),  

– 32004 L 0068: Rådsdirektiv 2004/68/EF av 26. april 2004 (EUT L 139 av 30.4.2004,  

s. 321), rettet ved EUT L 226 av 25.6.2004, s. 128,  

– 32003 R 0998: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 av  

26. mai 2003 (EUT L 146 av 13.6.2003, s. 1),  

– 32007 D 0265: Kommisjonsvedtak 2007/265/EF av 26. april 2007 (EUT L 114 av 

1.5.2007, s. 17),  

– 32008 L 0073: Rådsdirektiv 2008/73/EF av 15. juli 2008 (EUT L 219 av 14.8.2008, 

s. 40), endret ved:  

– 32009 D 0436: Rådsvedtak 2009/436/EF av 5. mai 2009 (EUT L 145 av 

10.6.2009, s. 43),  

– 32010 R 0176: Kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2010 av 2. mars 2010 (EUT L 52 

av 3.3.2010, s. 14),  

– 32010 D 0270: Kommisjonsbeslutning 2010/270/EU av 6. mai 2010 (EUT L 118 av 

12.5.2010, s. 56),  

– 32010 D 0684: Kommisjonsbeslutning 2010/684/EU av 10. november 2010 (EUT 

L 293 av 11.11.2010, s. 62),  

– 32012 D 0112: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/112/EU av 17. februar 2012 

(EUT L 50 av 23.2.2012, s. 51),  

– 32014 R 0846: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 846/2014 av  

4. august 2014 (EUT L 232 av 5.8.2014, s. 5), 

– 32013 L 0031: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/31/EU av 12. juni 2013 (EUT  

L 178 av 28.6.2013, s. 107),  

– 32013 D 0518: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/518/EU av  

21. oktober 2013 (EUT L 281 av 23.10.2013, s. 14), 

– 32017 D 2174: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2174 av  

20. november 2017 (EUT L 306 av 22.11.2017, s. 28). 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.   
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Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:  

a) i artikkel 10 nr. 3 første ledd tilføyes ordet ’Norge’ etter ordet ’Sverige’, 

b) i artikkel 10a skal nytt ledd lyde:  

’Norge kan anvende samme bestemmelser som dem som får anvendelse for medlems-

statene i en tilsvarende situasjon.’, 

c) i artikkel 13 nr. 2 skal ny bokstav f) lyde:  

’f) Norge skal senest 31. desember 1998 ha gjennomført de tiltak som er fastsatt med 

hensyn til organer, institutter og stasjoner.’, 

d) i vedlegg E del 2 nr. II.1 bokstav b) annet strekpunkt tilføyes ordene ’eller Norge’ etter 

ordet ’Unionen’.” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2174 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 226/2018 

av 5. desember 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) 2018/969 av 9. juli 2018 om endring av vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til kravene til fjerning av 

spesifisert risikomateriale fra småfe(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 7.1 nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0969: Kommisjonsforordning (EU) 2018/969 av 9. juli 2018 (EUT L 174 av 10.7.2018,  

s. 12).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/969 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 174 av 10.7.2018, s. 12. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/05 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 227/2018 

av 5. desember 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) 2018/982 av 11. juli 2018 om godkjenning av et 

preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskyllinger og livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Novus Europe N.A./S.V.)(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/983 av 11. juli 2018 om godkjenning av 

benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte arter av svin ment for oppfôring eller 

avl (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Product Sp. z o.o.)(2) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1039 av 23. juli 2018 om godkjenning  

av kobber(II)diacetatmonohydrat, kobber(II)karbonatdihydroksymonohydrat, kobber(II)-

kloriddihydrat, kobber(II)oksid, kobber(II)sulfatpentahydrat, kobber(II)kelat av aminosyrehydrat, 

kobber(II)kelat av proteinhydrolysater, kobber(II)kelat av glysinhydrat (fast) og kobber(II)kelat av 

glysinhydrat (flytende) som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, og om endring av 

forordning (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 479/2006 og (EU) nr. 349/2010 samt gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 og (EU) 2016/2261(3) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

4) Denne beslutning vedrører bestemmelser om fôrvarer. Som nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-

avtalens vedlegg I får bestemmelser om fôrvarer 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. 

5) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 1zq (kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003) og 1zzu (kommisjonsforordning (EF) 

nr. 479/2006) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 1039: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1039 av 23. juli 2018 

(EUT L 186 av 24.7.2018, s. 3).” 

2. I nr. 1zzzzzc (kommisjonsforordning (EU) nr. 349/2010), 68 (Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 269/2012), 120 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1230/2014) 

og 180 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2261) tilføyes følgende:  

  

(1) EUT L 176 av 12.7.2018, s. 13. 

(2) EUT L 176 av 12.7.2018, s. 17. 

(3) EUT L 186 av 24.7.2018, s. 3. 

2021/EØS/62/06 
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”, endret ved: 

– 32018 R 1039: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1039 av 23. juli 2018 

(EUT L 186 av 24.7.2018, s. 3).” 

3. Etter nr. 259 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/346) skal nye nr. 260–262 lyde: 

”260. 32018 R 0982: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/982 av 11. juli 2018 om 

godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger og livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Novus Europe 

N.A./S.V.) (EUT L 176 av 12.7.2018, s. 13). 

261. 32018 R 0983: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/983 av 11. juli 2018 om 

godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for mindre utbredte arter av svin 

ment for oppfôring eller avl (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Product Sp. z o.o 

(EUT L 176 av 12.7.2018, s. 17). 

262. 32018 R 1039: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1039 av 23. juli 2018 om 

godkjenning av kobber(II)diacetatmonohydrat, kobber(II)karbonatdihydroksymonohydrat, 

kobber(II)kloriddihydrat, kobber(II)oksid, kobber(II)sulfatpentahydrat, kobber(II)kelat av 

aminosyrehydrat, kobber(II)kelat av proteinhydrolysater, kobber(II)kelat av glysinhydrat (fast) 

og kobber(II)kelat av glysinhydrat (flytende) som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter, og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 479/2006 og (EU) 

nr. 349/2010 samt gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 og (EU) 

2016/2261 (EUT L 186 av 24.7.2018, s. 3).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/982, (EU) 2018/983 og (EU) 2018/1039 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 228/2018 

av 5. desember 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og 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) Kommisjonsforordning (EU) 2018/192 av 8. februar 2018 om endring av vedlegg VII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til EU-referanselaboratorier 

for forurensende stoffer i fôrvarer og næringsmidler(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold, fôrvarer og næringsmidler. Som 

nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I og i innledningen til EØS-avtalens 

vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om veterinære forhold, næringsmidler og fôrvarer 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 og II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1. I kapittel I del 1.1 nr. 11 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0192: Kommisjonsforordning (EU) 2018/192 av 8. februar 2018 (EUT L 36 av 

9.2.2018, s. 15).” 

2. I kapittel II nr. 31j (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0192: Kommisjonsforordning (EU) 2018/192 av 8. februar 2018 (EUT L 36 av 

9.2.2018, s. 15).” 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzi (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0192: Kommisjonsforordning (EU) 2018/192 av 8. februar 2018 (EUT L 36 av 

9.2.2018, s. 15).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2018/192 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  

  

(1) EUT L 36 av 9.2.2018, s. 15. 

2021/EØS/62/07 
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Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 229/2018 

av 5. desember 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og 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) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1973 av 30. oktober 2017 om endring av forordning (EF)  

nr. 2074/2005 med hensyn til offentlig kontroll av fiskerivarer som er fanget av fartøyer som fører 

en medlemsstats flagg, og som innføres til Unionen etter å ha blitt omlastet i tredjestater, og om 

fastsettelse av en hygienesertifikatmodell for disse varene(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1980 av 31. oktober 2017 om endring av vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til metoden for å påvise paralyserende skjellgift 

(PSP)(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold, fôrvarer og næringsmidler. Som 

nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I og i innledningen til EØS-avtalens 

vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om veterinære forhold, næringsmidler og fôrvarer 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 og II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1. I kapittel I del 1.2 nr. 134 (kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005) og del 6.2 nr. 53 

(kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32017 R 1973: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1973 av 30. oktober 2017 (EUT L 281 av 

31.10.2017, s. 21), 

– 32017 R 1980: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1980 av 31. oktober 2017 (EUT L 285 av 

1.11.2017, s. 8).” 

2. I kapittel II nr. 31k (kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32017 R 1973: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1973 av 30. oktober 2017 (EUT L 281 av 

31.10.2017, s. 21), 

– 32017 R 1980: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1980 av 31. oktober 2017 (EUT L 285 av 

1.11.2017, s. 8).”  

  

(1) EUT L 281 av 31.10.2017, s. 21. 

(2) EUT L 285 av 1.11.2017, s. 8. 

2021/EØS/62/08 
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Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzk (kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005) skal nye 

strekpunkter lyde: 

”– 32017 R 1973: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1973 av 30. oktober 2017 (EUT L 281 av 

31.10.2017, s. 21), 

– 32017 R 1980: Kommisjonsforordning (EU) 2017/1980 av 31. oktober 2017 (EUT L 285 av 

1.11.2017, s. 8).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2017/1973 og (EU) 2017/1980 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i 

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

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 230/2018 

av 5. desember 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og 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) Kommisjonsforordning (EU) 2018/415 av 16. mars 2018 om fastsettelse av ytterligere 

ansvarsområder og oppgaver for Den europeiske unions referanselaboratorium for afrikansk 

hestepest og om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/35/EØF, vedlegg II til rådsdirektiv 

2000/75/EF og vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/455 av 16. mars 2018 om fastsettelse av ytterligere 

ansvarsområder og oppgaver for Den europeiske unions referanselaboratorium for fiske- og 

krepsdyrsykdommer og om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 882/2004(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold, fôrvarer og næringsmidler. Som 

nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I og i innledningen til EØS-avtalens 

vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om veterinære forhold, næringsmidler og fôrvarer 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 og II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1. I kapittel I del 3.1 nr. 4 (rådsdirektiv 92/35/EØF) og 9a (rådsdirektiv 2000/75/EF) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32018 R 0415: Kommisjonsforordning (EU) 2018/415 av 16. mars 2018 (EUT L 75 av 

19.3.2018, s. 18).” 

2. I kapittel I del 1.1 nr. 11 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004) og kapittel II 

nr. 31j (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32018 R 0415: Kommisjonsforordning (EU) 2018/415 av 16. mars 2018 (EUT L 75 av 

19.3.2018, s. 18), 

– 32018 R 0455: Kommisjonsforordning (EU) 2018/455 av 16. mars 2018 (EUT L 77 av 

20.3.2018, s. 4).”  

  

(1) EUT L 75 av 19.3.2018, s. 18. 

(2) EUT L 77 av 20.3.2018, s. 4. 

2021/EØS/62/09 
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Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzi (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32018 R 0415: Kommisjonsforordning (EU) 2018/415 av 16. mars 2018 (EUT L 75 av 19.3.2018, 

s. 18), 

– 32018 R 0455: Kommisjonsforordning (EU) 2018/455 av 16. mars 2018 (EUT L 77 av 20.3.2018, 

s. 4).” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2018/415 og (EU) 2018/455 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i 

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

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 231/2018 

av 5. desember 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) 2018/828 av 15. februar 2018 om endring av delegert 

forordning (EU) 2015/68 med hensyn til krav til blokkeringsfrie bremseanlegg, energilagrings-

innretninger med høyt trykk og hydrauliske koplinger med enkel ledning(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. 40b (delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/68) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0828: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/828 av 15. februar 2018 (EUT L 140 

av 6.6.2018, s. 5).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/828 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 140 av 6.6.2018, s. 5. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/10 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 232/2018 

av 5. desember 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) Kommisjonsforordning (EU) 2018/627 av 20. april 2018 om retting av visse språkversjoner av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om næringsmidler. Som nevnt i innledningen til EØS-

avtalens vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om næringsmidler 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 II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzr (europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0627: Kommisjonsforordning (EU) 2018/627 av 20. april 2018 (EUT L 104 av 

24.4.2018, s. 57).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/627 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 104 av 24.4.2018, s. 57. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/11 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 233/2018 

av 5. desember 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) 2018/991 av 12. juli 2018 om tillatelse til å bringe 

lysozymhydrolysat fra eggehvite fra hønseegg i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1011 av 17. juli 2018 om tillatelse til en 

økning av grenseverdiene for bruk av UV-behandlet sopp som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1018 av 18. juli 2018 om tillatelse til en 

utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) som et nytt 

næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring 

av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Denne beslutning vedrører bestemmelser om næringsmidler. Som nevnt i innledningen til EØS-

avtalens vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om næringsmidler 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. 

5) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 124b (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32018 R 0991: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/991 av 12. juli 2018 

(EUT L 177 av 13.7.2018, s. 9), 

– 32018 R 1011: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1011 av 17. juli 2018 

(EUT L 181 av 18.7.2018, s. 4), 

– 32018 R 1018: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1018 av 18. juli 2018 

(EUT L 183 av 19.7.2018, s. 9).”  

  

(1) EUT L 177 av 13.7.2018, s. 9. 

(2) EUT L 181 av 18.7.2018, s. 4. 

(3) EUT L 183 av 19.7.2018, s. 9. 

2021/EØS/62/12 
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2. Etter nr. 135 (kommisjonsforordning (EU) 2018/199) skal nye nr. 136–138 lyde: 

”136. 32018 R 0991: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/991 av 12. juli 2018 om 

tillatelse til å bringe lysozymhydrolysat fra eggehvite fra hønseegg i omsetning som et nytt 

næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 177 av 

13.7.2018, s. 9). 

137. 32018 R 1011: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1011 av 17. juli 2018 om 

tillatelse til en økning av grenseverdiene for bruk av UV-behandlet sopp som et nytt 

næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 181 av 

18.7.2018, s. 4). 

138. 32018 R 1018: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1018 av 18. juli 2018 om 

tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces 

cerevisiae) som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

(EUT L 183 av 19.7.2018, s. 9).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/991, (EU) 2018/1011 og (EU) 2018/1018 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 234/2018 

av 5. desember 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) 2018/1032 av 20. juli 2018 om tillatelse til en 

utvidelse av bruksområdet for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som et nytt næringsmiddel i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1293 av 26. september 2018 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til vilkårene for bruk av det nye 

næringsmiddelet laktitol(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om næringsmidler. Som nevnt i innledningen til EØS-

avtalens vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om næringsmidler 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 II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 124b (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32018 R 1032: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1032 av 20. juli 2018 

(EUT L 185 av 23.7.2018, s. 9), 

– 32018 R 1293: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1293 av 26. september 2018 

(EUT L 243 av 27.9.2018, s. 2).” 

2. Etter nr. 138 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1018) skal nye nr. 139–140 lyde: 

”139. 32018 R 1032: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1032 av 20. juli 2018 om 

tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som et 

nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 185 av 

23.7.2018, s. 9). 

140. 32018 R 1293: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1293 av  

26. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til 

vilkårene for bruk av det nye næringsmiddelet laktitol (EUT L 243 av 27.9.2018, s. 2).”  

  

(1) EUT L 185 av 23.7.2018, s. 9. 

(2) EUT L 243 av 27.9.2018, s. 2. 

2021/EØS/62/13 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1032 og (EU) 2018/1293 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 235/2018 

av 5. desember 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) 2018/1122 av 10. august 2018 om tillatelse til å 

bringe dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/2470(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1123 av 10. august 2018 om tillatelse til å 

bringe 1-metylnikotinamidklorid i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2017/2470(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1132 av 13. august 2018 om tillatelse til å 

endre betegnelsen på og de særlige kravene til merking av det nye næringsmiddelet syntetisk 

zeaxantin i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1133 av 13. august 2018 om tillatelse til å 

bringe tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora i omsetning som et nytt næringsmiddel i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Denne beslutning vedrører bestemmelser om næringsmidler. Som nevnt i innledningen til EØS-

avtalens vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om næringsmidler 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. 

6) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 124b (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32018 R 1122: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1122 av 10. august 2018 

(EUT L 204 av 13.8.2018, s. 36), 

– 32018 R 1123: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1123 av 10. august 2018 

(EUT L 204 av 13.8.2018, s. 41),  

  

(1) EUT L 204 av 13.8.2018, s. 36. 

(2) EUT L 204 av 13.8.2018, s. 41. 

(3) EUT L 205 av 14.8.2018, s. 15. 

(4) EUT L 205 av 14.8.2018, s. 18. 

2021/EØS/62/14 
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– 32018 R 1132: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1132 av 13. august 2018 

(EUT L 205 av 14.8.2018, s. 15), 

– 32018 R 1133: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1133 av 13. august 2018 

(EUT L 205 av 14.8.2018, s. 18).” 

2. Etter nr. 140 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1293) skal nye nr. 141–144 lyde: 

”141. 32018 R 1122: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1122 av 10. august 2018 

om tillatelse til å bringe dinatriumsalt av pyrrolokinolinkinon i omsetning som et nytt 

næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 204 av 

13.8.2018, s. 36). 

142. 32018 R 1123: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1123 av 10. august 2018 

om tillatelse til å bringe 1-metylnikotinamidklorid i omsetning som et nytt næringsmiddel i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 204 av 13.8.2018, s. 41). 

143. 32018 R 1132: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1132 av 13. august 2018 

om tillatelse til å endre betegnelsen på og de særlige kravene til merking av det nye 

næringsmiddelet syntetisk zeaxantin i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 

(EUT L 205 av 14.8.2018, s. 15). 

144. 32018 R 1133: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1133 av 13. august 2018 

om tillatelse til å bringe tørkede overjordiske deler av Hoodia parviflora i omsetning som et 

nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om 

endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 205 av 

14.8.2018, s. 18).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1122, (EU) 2018/1123, (EU) 2018/1132 og (EU) 

2018/1133 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 236/2018 

av 5. desember 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) Kommisjonsforordning (EU) 2018/782 av 29. mai 2018 om fastsettelse av de metodologiske 

prinsippene for risikovurderingen og anbefalingene om risikohåndtering nevnt i forordning (EF) 

nr. 470/2009(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 XIII, etter nr. 12b (kommisjonsforordning (EU) 2017/12), skal nytt 

nr. 12c lyde: 

”12c. 32018 R 0782: Kommisjonsforordning (EU) 2018/782 av 29. mai 2018 om fastsettelse av de 

metodologiske prinsippene for risikovurderingen og anbefalingene om risikohåndtering nevnt i 

forordning (EF) nr. 470/2009 (EUT L 132 av 30.5.2018, s. 5).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/782 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 132 av 30.5.2018, s. 5. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/15 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 237/2018 

av 5. desember 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) 2018/520 av 28. mars 2018 om endring av 

forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet solventnafta, lett aromatisk, med hensyn til 

øvre grenseverdi for restmengder(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/523 av 28. mars 2018 om endring av 

forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet fluazuron med hensyn til øvre grenseverdi for 

restmengder(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 13 (kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010) skal nye 

strekpunkter lyde: 

”– 32018 R 0520: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/520 av 28. mars 2018 (EUT 

L 87 av 3.4.2018, s. 9), 

– 32018 R 0523: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/523 av 28. mars 2018 (EUT 

L 88 av 4.4.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/520 og (EU) 2018/523 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 87 av 3.4.2018, s. 9. 

(2) EUT L 88 av 4.4.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/16 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 238/2018 

av 5. desember 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) Kommisjonsforordning (EU) 2018/781 av 29. mai 2018 om endring av forordning (EF)  

nr. 847/2000 med hensyn til definisjonen av begrepet «lignende legemiddel»(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 XIII nr. 15n (kommisjonsforordning (EF) nr. 847/2000) tilføyes 

følgende: 

”, endret ved: 

 32018 R 0781: Kommisjonsforordning (EU) 2018/781 av 29. mai 2018 (EUT L 132 av 30.5.2018, 

s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til kommisjonsforordning (EU) 2018/781 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 132 av 30.5.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/17 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 239/2018 

av 5. desember 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) 2018/1298 av 11. juli 2018 om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 658/2014 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av størrelsen på 

gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå for overvåking av legemidler for mennesker(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 XIII nr. 16 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 658/2014) 

skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 1298: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1298 av 11. juli 2018 (EUT L 244 av 

28.9.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/1298 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 244 av 28.9.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/18 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 240/2018 

av 5. desember 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) 2018/895 av 22. juni 2018 om endring av 

forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå(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 nr. 12zf (kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 0895: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/895 av 22. juni 2018 (EUT 

L 160 av 25.6.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/895 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 160 av 25.6.2018, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/19 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 241/2018 

av 5. desember 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) 2018/1129 av 13. august 2018 om godkjenning av 

acetamiprid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1130 av 13. august 2018 om godkjenning av 

cypermetrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1131 av 13. august 2018 om godkjenning av 

penflufen som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8(3) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

4) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV, etter nr. 12zzzzzl (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2018/619), skal nye nr. 12zzzzzm–12zzzzzo lyde: 

”12zzzzzm. 32018 R 1129: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1129 av 13. august 2018 

om godkjenning av acetamiprid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av 

type 18 (EUT L 205 av 14.8.2018, s. 4). 

12zzzzzn. 32018 R 1130: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1130 av  

13. august 2018 om godkjenning av cypermetrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 18 (EUT L 205 av 14.8.2018, s. 8). 

12zzzzzo. 32018 R 1131: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1131 av  

13. august 2018 om godkjenning av penflufen som eksisterende aktivt stoff til bruk i 

biocidprodukter av type 8 (EUT L 205 av 14.8.2018, s. 12).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1129, (EU) 2018/1130 og (EU) 2018/1131 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 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 205 av 14.8.2018, s. 4. 

(2) EUT L 205 av 14.8.2018, s. 8. 

(3) EUT L 205 av 14.8.2018, s. 12. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/20 
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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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 242/2018 

av 5. desember 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) 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) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XVII nr. 7 (europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32015 L 0720: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/720 av 29. april 2015 (EUT L 115 

av 6.5.2015, s. 11).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2015/720 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 115 av 6.5.2015, s. 11. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/21 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 243/2018 

av 5. desember 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 kommisjonsbeslutning (EU) 2018/771 av 25. januar 2018 om gjeldende systemer for 

vurdering og verifisering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 

ytelsen til forankringsanordninger som brukes på byggverk og er beregnet på å hindre eller stoppe 

fall fra høyder(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 XXI, etter nr. 1zzm (delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2018/779), 

skal nytt nr. 1zzn lyde: 

”1zzn. 32018 D 0771: Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2018/771 av 25. januar 2018 om gjeldende 

systemer for vurdering og verifisering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 305/2011 av ytelsen til forankringsanordninger som brukes på byggverk og er beregnet på å 

hindre eller stoppe fall fra høyder (EUT L 129 av 25.5.2018, s. 82).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert beslutning (EU) 2018/771 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 129 av 25.5.2018, s. 82. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/22 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 244/2018 

av 5. desember 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) 2018/608 av 19. april 2018 om fastsettelse av 

tekniske kriterier for elektronisk merking av skipsutstyr(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 XXXII, etter nr. 4 (delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/414), 

skal nytt nr. 5 lyde: 

”5. 32018 R 0608: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/608 av 19. april 2018 om 

fastsettelse av tekniske kriterier for elektronisk merking av skipsutstyr (EUT L 101 av 20.4.2018, 

s. 64).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/608 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 101 av 20.4.2018, s. 64. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/23 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 245/2018 

ble trukket før den ble vedtatt og foreligger derfor ikke. 

2021/EØS/62/24 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 246/2018 

av 5. desember 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) 

Denne EØS-komitébeslutningen ble publisert i EØS-tillegget nr. 17 av 28.2.2019, s. 1, og i EUT L 60 av 

28.2.2019, s. 29. 

2021/EØS/62/25 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 247/2018 

av 5. desember 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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/51/EU av 16. april 2014 om endring av direktiv 

2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU)  

nr. 1095/2010 med hensyn til myndigheten til Den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske 

tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner) og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 1 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF) gjøres følgende endringer: 

i) nytt strekpunkt skal lyde: 

”– 32014 L 0051: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/51/EU av 16. april 2014 (EUT  

L 153 av 22.5.2014, s. 1).”, 

ii) følgende tilpasninger tilføyes: 

”k) Henvisninger i direktivet til den myndighet som er gitt EIOPA i henhold til artikkel 18 og 19 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010, skal, når det gjelder EFTA-statene, 

forstås som henvisninger til den myndighet som er gitt EFTAs overvåkingsorgan i saker 

fastsatt i og i samsvar med nr. 31h i dette vedlegg. 

l) I artikkel 52 nr. 3 og 77f nr. 1 skal ordene ’, EFTAs overvåkingsorgan, EFTA-statenes faste 

komité’ tilføyes etter ordet ’Rådet’. 

m) I artikkel 65a skal ordene ’eller, der det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan’ tilføyes etter 

ordet ’EIOPA’. 

n) I artikkel 70 skal henvisninger til ’sentralbanker i Det europeiske system av sentralbanker 

(ESSB)’ og ’sentralbankene i ESSB’ også omfatte, i tillegg til den betydning de har i 

direktivet, de nasjonale sentralbankene i EFTA-statene. 

o) I artikkel 138 nr. 4, når det gjelder EFTA-statene, skal ordet ’EIOPA’ forstås som ’EFTAs 

overvåkingsorgan’, og ordene ’som erklært av EIOPA’ skal forstås som ’som erklært av 

EFTAs overvåkingsorgan på bakgrunn av utkast utarbeidet av EIOPA’.  

  

(1) EUT L 153 av 22.5.2014, s. 1. 

2021/EØS/62/26 
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p) Opplysninger som kommer fra EFTA-statene, skal ikke utveksles av EIOPA som del av en 

samarbeidsavtale inngått med tredjestater eller tredjestaters myndigheter i henhold til artikkel 

172 nr. 4 bokstav e) eller artikkel 260 nr. 5 bokstav e) uten uttrykkelig samtykke fra de 

myndigheter som har formidlet disse opplysningene og, der det er relevant, utelukkende for 

de formål nevnte myndigheter har gitt sin tillatelse til. 

q) I artikkel 308b nr. 15, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘23. mai 2014’ forstås som 

’ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 247/2018 av 5. desember 2018’.” 

2. I nr. 29b (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF), 31eb (europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1060/2009) og 31i (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32014 L 0051: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/51/EU av 16. april 2014 (EUT L 153 

av 22.5.2014, s. 1).” 

3. I nr. 31h (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32014 L 0051: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/51/EU av 16. april 2014 (EUT L 153 

av 22.5.2014, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv 2014/51/EU 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 248/2018 

av 5. desember 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) 2018/1078 av 30. juli 2018 om fastsettelse av 

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

rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2018 til 29. september 2018 i samsvar med 

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

forsikring og gjenforsikring(1) 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. 1z (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/730), skal 

nytt nr. 1za lyde: 

”1za. 32018 R 1078: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1078 av 30. juli 2018 om 

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

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2018 til 29. september 2018 i 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (EUT L 194 av 31.7.2018, s. 47).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1078 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 194 av 31.7.2018, s. 47. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/27 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 249/2018 

av 5. desember 2018 

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

Denne EØS-komitébeslutningen ble publisert i EØS-tillegget nr. 17 av 28.2.2019, s. 3, og EUT L 337 av 

23.9.1021, s. 43. 

2021/EØS/62/28 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 250/2018 

av 5. desember 2018 

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

Denne EØS-komitébeslutningen ble publisert i EØS-tillegget nr. 17 av 28.2.2019, s. 6, og EUT L 337 av 

23.9.1021, s. 47. 

2021/EØS/62/29 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 251/2018 

av 5. desember 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) 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(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) 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(2) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 23bb (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32018 R 0105: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/105 av 27. oktober 2017 (EUT L 19 av 

24.1.2018, s. 1), 

– 32018 R 0212: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/212 av 13. desember 2017 (EUT L 41 

av 14.2.2018, s. 4).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/105 og (EU) 2018/212 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 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 av 5. desember 2018(3) 

trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.   

  

(1) EUT L 19 av 24.1.2018, 1. 

(2) EUT L 41 av 14.2.2018, s. 4. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

(3) EUT L 337 av 23.9.1021, s. 43. 

2021/EØS/62/30 
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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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 252/2018 

av 5. desember 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) 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) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 23bb (delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1675) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32018 R 1467: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1467 av 27. juli 2018 (EUT L 246  

av 2.10.2018, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2018/1467 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 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 av 5. desember 2018(2) 

trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 246 av 2.10.2018, s. 1. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 337 av 23.9.2021, s. 43. 

2021/EØS/62/31 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 253/2018 

av 5. desember 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 av 7. mars 2014 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

offentliggjøring av tillegg til prospektet(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. 29ba (kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004), skal nytt nr. 29bb 

lyde: 

”29bb. 32014 R 0382: Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 av 7. mars 2014 om utfylling 

av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

for offentliggjøring av tillegg til prospektet (EUT L 111 av 15.4.2014, s. 36).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) nr. 382/2014 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 111 av 15.4.2014, s. 36. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/32 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 254/2018 

av 5. desember 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1604 av 12. juni 2015 om endring av forordning (EF) 

nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til 

opplysninger i prospekter og annonsering(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 29ba (kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32015 R 1604: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1604 av 12. juni 2015 (EUT L 249 av 

25.9.2015, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2015/1604 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 249 av 25.9.2015, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/33 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 255/2018 

av 5. desember 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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/301 av 30. november 2015 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for 

godkjenning og offentliggjøring av prospektet og annonsering og om endring av kommisjons-

forordning (EF) nr. 809/2004(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 29ba (kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0301: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/301 av 30. november 2015 (EUT  

L 58 av 4.3.2016, s. 13).” 

2. Etter nr. 29bb (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014) skal nytt nr. 29bc lyde: 

”29bc. 32016 R 0301: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/301 av 30. november 2015 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for godkjenning og offentliggjøring av prospektet og annonsering og 

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (EUT L 58 av 4.3.2016, s. 13).” 

Artikkel 2 

Teksten til delegert forordning (EU) 2016/301 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 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 58 av 4.3.2016, s. 13. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/34 
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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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 256/2018 

av 5. desember 2018 

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

Denne EØS-komitébeslutningen ble publisert i EØS-tillegget nr. 99 av 12.12.2019, s. 10, og i EUT L 321 

av 12.12.2019, s. 168. 

2021/EØS/62/35 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 257/2018 

av 5. desember 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) og vedlegg XX (Miljø) 

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) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om gjenvinning 

av skip og om endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF(1) skal innlemmes 

i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XIII og XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 56b (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF) skal nytt strekpunkt 

lyde: 

”– 32013 R 1257: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 

(EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1).” 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 32c (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32013 R 1257: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 

(EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1).” 

2. Etter nr. 32fg (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/632/EU) skal nytt nr. 32fh lyde: 

”32fh. 32013 R 1257: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av  

20. november 2013 om gjenvinning av skip og om endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 

og direktiv 2009/16/EF (EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1). 

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

a) I artikkel 3 nr. 1 punkt 10) skal ordene ’eller, der det er relevant, i samsvar med råds-

direktiv 94/57/EF’ tilføyes etter ordene ’europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 391/2009’. 

b) I artikkel 4 og 14 skal henvisninger til ’relevant unionsrett’, ’bestemmelser i unionsretten’ 

eller ’bestemmelser i [...] unionsretten’ forstås som henvisninger til relevante 

bestemmelser i EØS-avtalen. 

c) I artikkel 16:  

  

(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1. 
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i) i nr. 1 bokstav a) skal følgende tilføyes etter ordene ’artikkel 14 nr. 3’: 

’, eller befinner seg i en EFTA-stat og er meldt av nevnte EFTA-stat til EFTAs 

overvåkningsorgan i samsvar med artikkel 14 nr. 3’, 

ii) i nr. 2 skal ordene ’i en medlemsstat’ erstattes med ordene ’i Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde’, 

iii) i nr. 6 skal nytt ledd lyde: 

’I henhold til denne artikkel skal EFTAs overvåkingsorgan underrette Kommisjonen 

om alle relevante opplysninger det mottar fra en EFTA-stat i samsvar med første ledd 

eller artikkel 14.’” 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) nr. 1257/2013 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 258/2018 

av 5. desember 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 

arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner) 

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) 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) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XVIII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XVIII gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 22 (rådsdirektiv 98/59/EF), 24 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/94/EF),  

27 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/38/EF), 32d (rådsdirektiv 2001/23/EF) og 32f 

(europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/14/EF) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32015 L 1794: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1794 av 6. oktober 2015  

(EUT L 263 av 8.10.2015, s. 1).” 

2. Etter nr. 32l (rådsdirektiv 2014/112/EU) skal nytt nr. 32m lyde: 

”32m. 32015 L 1794: 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 (EUT L 263 av 8.10.2015, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2015/1794 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 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

(1) EUT L 263 av 8.10.2015, s. 1. 

() Forfatningsrettslige krav angitt. 
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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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 259/2018 

av 5. desember 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

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) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon 

og andre sider ved auksjonering av utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet(1) er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning  

nr. 152/2012 av 26. juli 2012(2). 

2) 25 medlemsstater (heretter kalt ’de deltakende medlemsstatene’) og Europakommisjonen, på vegne av 

Den europeiske union, har inngått en avtale om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe  

felles auksjonsplattformer(3), og alle medlemsstatene (heretter kalt ’medlemsstatene’) og 

Europakommisjonen, på vegne av Den europeiske union, har inngått en avtale om felles tildeling av 

kontrakter for å anskaffe en auksjonsovervåker(4) (heretter kalt ’avtaler om felles tildeling av 

kontrakter’). 

3) Artikkel 165 i europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) 2018/1046 av 18. juli 2018 om 

finansielle regler for Den europeiske unions alminnelige budsjett, om endring av forordning (EU) 

nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, 

(EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og beslutning nr. 541/2014/EU og om 

oppheving av forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5) gir Den europeiske union mulighet til å 

gjennomføre felles framgangsmåte ved tildeling av kontrakter sammen med EFTA-statene eller 

EUs kandidatstater dersom denne muligheten er uttrykkelig fastsatt i en bilateral eller multilateral 

avtale. 

4) I den forbindelse har de EFTA-statene som er avtaleparter i EØS-avtalen, vedtatt å gjennomføre 

felles tildeling av kontrakter sammen med Kommisjonen og de deltakende medlemsstatene for å 

utpeke en eller flere auksjonsplattformer som fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 

av 12. november 2010 artikkel 26 nr. 1, og sammen med Kommisjonen og medlemsstatene for å 

utpeke en auksjonsovervåker som fastsatt i artikkel 24 i nevnte forordning, etter en felles 

framgangsmåte for tildeling av kontrakter i betydning av artikkel 165 i forordning (EU, Euratom) 

2018/1046.  

5) Kommisjonsforordning (EU) 2017/1902 av 18. oktober 2017 om endring av kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1031/2010 for å tilpasse auksjoneringen av kvoter til europaparlaments- og rådsbeslutning 

(EU) 2015/1814 og for å tilføye en auksjonsplattform som skal utpekes av Det forente kongerike(6) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres. 

7) EFTA-statenes deltakelse i felles tildeling av kontrakter skal underbygges av at de blir part i 

avtalene om felles tildeling av kontrakter. I tråd med vilkårene i avtalene om felles tildeling av 

kontrakter, som åpner for muligheten for at EFTA-statene kan delta i felles handlinger, har 

Kommisjonen, på vegne av hver medlemsstat, myndighet til å signere en avtale med EFTA-statene 

som sørger for at EFTA-statene deltar i avtalene om felles tildeling av kontrakter –  

  

(1) EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1. 

(2) EUT L 309 av 8.11.2012, s. 38, og EØS-tillegget nr. 63 av 8.11.2012, s. 43. 

(3)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_cap_en.pdf 

(4)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_am_en.pdf 

(5) EUT L 193 av 30.7.2018, 1. 

(6) EUT L 269 av 19.10.2017, s. 13. 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 21ala (kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32017 R 1902: Kommisjonsforordning (EU) 2017/2010 av 18. oktober 2017 

(EUT L 269 av 19.10.2017, s. 13).” 

2. Tilpasningsteksten i nr. 21ala (kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010) skal lyde:

”a) Med hensyn til EFTA-statene skal artikkel 22 nr. 7 første punktum lyde: 

’EFTA-statene skal underrette EFTAs overvåkingsorgan om auksjonariusens identitet og 

vedkommendes kontaktopplysninger, og Overvåkingsorganet skal videresende disse til 

Kommisjonen.’ 

b) I artikkel 24 nr. 2 skal nytt punktum lyde:

’Forutsatt at det er inngått en avtale mellom EFTA-statene og Kommisjonen på egne vegne og på 

vegne av medlemsstatene der EFTA-statene deltar i avtalen om felles tildeling av kontrakter for å 

anskaffe en auksjonsovervåker, skal EFTA-statene delta i den felles handlingen i henhold til 

denne artikkel.’ 

c) I artikkel 26 nr. 1 skal nytt punktum lyde:

’Forutsatt at det er inngått en avtale mellom EFTA-statene og Kommisjonen på egne vegne og på 

vegne av de deltakende medlemsstatene der EFTA-statene deltar i avtalen om felles tildeling av 

kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer, skal EFTA-statene delta i den felles 

handlingen i henhold til denne artikkel.’ 

d) Artikkel 30–32 får ikke anvendelse for EFTA-statene.

e) I artikkel 52 nr. 3 tilføyes følgende ledd:

’Den andelen av kostnadene for auksjonsovervåkeren som er knyttet til en auksjonsplattform som 

er utpekt i samsvar med artikkel 26 nr. 1, skal fordeles på de medlemsstatene som deltar i den 

felles handlingen og EFTA-statene, i samsvar med deres andel av den samlede mengden kvoter 

som auksjoneres bort på den aktuelle auksjonsplattformen.’”  

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/1902 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 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(). 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 260/2018 

av 5. desember 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) 

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) 2015/2398 av 17. desember 2015 om opplysninger 

og dokumentasjon i forbindelse med en søknad om oppføring av et anlegg i en tredjestat på den 

europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XX bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XX, etter nr. 32fh (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013), 

skal nytt nr. 32fha lyde: 

”32fha. 32015 D 2398: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2398 av 17. desember 2015 om 

opplysninger og dokumentasjon i forbindelse med en søknad om oppføring av et anlegg i en 

tredjestat på den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg (EUT L 332 av 18.12.2015,  

s. 145).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2398 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 6. desember 2018, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 257/2018 av 5. desember 2018(2) 

trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.  

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 332 av 18.12.2015, s. 145. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(2) EUT L 337 av 23.9.1021, s. 56. 

2021/EØS/62/39 
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 261/2018 

av 5. desember 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 

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) 2018/255 av 19. februar 2018 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikk basert på den 

europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XXI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XXI, etter nr. 18z6 (kommisjonsforordning (EU) 2015/359), skal nytt nr. 18z7 

lyde: 

”18z7. 32018 R 0255: Kommisjonsforordning (EU) 2018/255 av 19. februar 2018 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikk basert på den 

europeiske helseintervjuundersøkelsen (EHIS) (EUT L 48 av 21.2.2018, s. 12).” 

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2018/255 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 6. desember 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 5. desember 2018. 

For EØS-komiteen 

Oda Helen Sletnes 

Formann 

  

(1) EUT L 48 av 21.2.2018, s. 12. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

2021/EØS/62/40 



Nr. 62/60 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.9.2021 

 

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 2020, 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. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

59/2017 17.3.2017 EUT L 305 av 29.11.2018, s. 26 

EØS-tillegget nr. 81 av 29.11.2018, 

s. 31 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/37/EU 

av 26. juni 2013 om endring av direktiv 

2003/98/EF om viderebruk av informasjon fra 

offentlig sektor 

1.10.2020 

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 depot-

mottakerfunksjoner, 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 

23/2018 9.2.2018 EUT L 323 av 12.12.2019, s. 47 

EØS-tillegget nr. 98 av 12.12.2019, 

s. 43 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU 

av 22. oktober 2014 om utbygging av en 

infrastruktur for alternativt drivstoff 

1.8.2020 

2021/EØS/62/41 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

61/2018 23.3.2018 EUT L 26 av 30.1.2020, s. 48 

EØS-tillegget nr. 6 av 30.1.2020, 

s. 39 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654 

av 19. desember 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle 

krav knyttet til utslippsgrenser for og type-

godkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-

veigående mobile maskiner 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 

av 19. desember 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til overvåking av utslipp av 

forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk 

som er montert i ikke-veigående mobile maskiner 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/656 av 19. desember 2016 om fastsettelse av 

administrative krav knyttet til utslippsgrenser for og 

typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-

veigående mobile maskiner i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 

1.8.2020 

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. 35 

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 banktilsynsmyndighet), Den europeiske 

tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner) og Den 

europeiske tilsynsmyndighet (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 

114/2018 31.5.2018 EUT L 368 av 5.11.2020, s. 14 

EØS-tillegget nr. 71 av 5.11.2020, 

s. 17 

Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1106 av  

7. juli 2016 om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort 

1.9.2020 

152/2018 6.7.2018 EUT L 67 av 25.2.2021, s. 45 

EØS-tillegget nr. 13 av 25.2.2021, 

s. 48 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/61/EU 

av 15. mai 2014 om tiltak for å redusere kostnadene 

ved utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk 

kommunikasjon 

1.7.2020 

153/2018 6.7.2018 EUT L 67 av 25.2.2021, s. 46 

EØS-tillegget nr. 13 av 25.2.2021, 

s. 49 

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 

2017/899 av 17. mai 2017 om bruk av 

frekvensbåndet 470–790 MHz i Unionen 

1.1.2020 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

195/2018 21.9.2018 EUT L 75 av 4.3.2021, s. 31 

EØS-tillegget nr. 15 av 4.3.2021,  

s. 30 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/674 

av 17. november 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med 

hensyn til ladepunkter for motorvogner i gruppe L, 

landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands 

vannveier og fyllestasjoner for LNG for transport på 

vannveier, og om endring av nevnte direktiv med 

hensyn til koplinger for motorvogner for fylling av 

gassformig hydrogen 

1.8.2020 

211/2018 26.10.2018 EUT L 105 av 25.3.2021, s. 6 

EØS-tillegget nr. 21 av 25.3.2021, 

s. 6 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/236 

av 20. desember 2017 om retting av den estiske 

språkversjonen av delegert forordning (EU) 

2017/654 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til 

tekniske og generelle krav knyttet til utslippsgrenser 

for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til 

ikke-veigående mobile maskiner 

1.8.2020 

215/2018 26.10.2018 EUT L 105 av 25.3.2021, s. 11 

EØS-tillegget nr. 21 av 25.3.2021, 

s. 11 

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 

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 

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 

1.2.2020 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/390 

av 11. november 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 909/2014 med hensyn til tekniske regulerings-

standarder for visse tilsynskrav for verdipapir-

sentraler 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 standard-

skjemaer, -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 

 

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 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

72/2019 29.3.2019 EUT L 210 av 2.7.2020, s. 41 

EØS-tillegget nr. 44 av 2.7.2020, 

s. 46 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/1369 av 4. juli 2017 om fastsetjing av ei 

ramme for energimerking og om oppheving av 

direktiv 2010/30/EU 

1.8.2020 

74/2019 29.3.2019 EUT L 210 av 2.7.2020, s. 44 

EØS-tillegget nr. 44 av 2.7.2020, 

s. 50 

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2015/1513 av 9. september 2015 om endring av 

direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og 

dieselolje og om endring av direktiv 2009/28/EF om 

å fremme bruk av energi fra fornybare kilder 

1.8.2020 

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 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU 

av 26. juni 2013 om adgang til å utøve virksomhet 

som kredittinstitusjon og om tilsyn med kreditt-

institusjoner 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 

1.1.2020 

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 likviditetsreserve 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 

1.1.2020 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

   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 tilsynskollegienes virkemåte 

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 insti-

tusjoners 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 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

   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 

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 konglo-

merater 

1.1.2020 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

   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 

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 kredittvur-

deringsmetoden 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 

 



Nr. 62/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.9.2021 

 

Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

   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 reguleringsstandarder for vurdering av 

vesentligheten av utvidelser og endringer av interne 

metoder ved beregning av kravene til ansvarlig 

kapital for markedsrisiko  

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 reguleringsstandarder 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 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

   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 

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 under-

kategorier 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 

1.1.2020 



Nr. 62/70 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.9.2021 

 

Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

   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 offentlig-

gjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt 

systemviktige institusjoner i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 

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 offent-

liggjøring 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. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

   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 (EU)  

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 

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 

1.1.2020 



Nr. 62/72 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.9.2021 

 

Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

   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 system-

viktige 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 

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 penge-

strømmer 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 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

   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 

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 

 



Nr. 62/74 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.9.2021 

 

Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

   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 likever-

digheten 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 likever-

digheten 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 likever-

digheten av rammereglene som gjelder for sentrale 

motparter i Japan i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2016/2276 av 15. desember 2016 om likever-

digheten 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 likever-

digheten 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 likever-

digheten av rammereglene som gjelder for sentrale 

motparter i De forente arabiske emirater i henhold 

til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 648/2012 

 

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. 

Beslutnings-

dato 
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 

 

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 

206/2019 27.9.2019 Ennå ikke kunngjort Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/329 av 5. mars 2018 om utpeking av et EU-

referansesenter for dyrevelferd 

7.3.2020 

210/2019 27.9.2019 Ennå ikke kunngjort Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll 

og annen offentlig virksomhet som gjennomføres 

for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og 

fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og 

velferd, plantehelse og plantevernmidler, om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF)  

nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU)  

nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 

og (EU) 2016/2031, rådsforordning (EF) nr. 1/2005 

og (EF) nr. 1099/2009 samt rådsdirektiv 98/58/EF, 

1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 

2008/120/EF og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, rådsdirektiv 

89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 

91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og 

rådsvedtak 92/438/EØF (forordningen om offentlig 

kontroll) 

7.3.2020 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

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 behand-

lingsenheter skal oppfylle for å sikre at de er 

uavhengige med hensyn til regnskap, organisering 

og beslutningsprosesser 

1.1.2020 

269/2019 25.10.2019 Ennå ikke kunngjort Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/841 av 30. mai 2018 om tilføyelse av utslipp 

og opptak av klimagasser fra arealbruk, arealbruks-

endring og skogbruk i klima- og energirammen for 

2030, og om endring av forordning (EU)  

nr. 525/2013 og beslutning nr. 529/2013/EU 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/842 av 30. mai 2018 om medlemsstatenes 

bindende årlige reduksjoner av klimagassutslipp i 

tidsrommet 2021–2030 som bidrag til klimatiltak 

for å oppfylle forpliktelsene i henhold til Paris-

avtalen, og om endring av forordning (EU)  

nr. 525/2013 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/1999 av 11. desember 2018 om styringen av 

energiunionen og klimatiltakene, om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF, 

98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 

2012/27/EU og 2013/30/EU, rådsdirektiv 

2009/119/EF og (EU) 2015/652, og om oppheving 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 525/2013 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for 

overvåking og rapportering av klimagassutslipp og 

for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt 

plan og unionsplan som er relevante for klima-

endring, og om oppheving av vedtak  

nr. 280/2004/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 749/2014 av 30. juni 2014 om struktur, format 

og framgangsmåte for framlegging og gjennom-

gåelse av innrapporterte opplysninger fra medlems-

statene i henhold til europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 525/2013 

11.3.2020 

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 

279/2019 13.12.2019 EUT L 68 av 5.3.2020, s. 8 

EØS-tillegget nr. 14 av 5.3.2020, 

s. 10 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/478 

av 14. januar 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/625 med hensyn til kategoriene av 

forsendelser som skal omfattes av offentlig kontroll 

på grensekontrollstasjoner 

7.3.2020 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

280/2019 13.12.2019 EUT L 68 av 5.3.2020, s. 10 

EØS-tillegget nr. 14 av 5.3.2020, 

s. 12 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/723 av 2. mai 2019 om fastsettelse av regler 

for anvendelse av europaparlaments- og råds-

forordning (EU) 2017/625 med hensyn til 

standardskjemaet som skal brukes i årsrapportene 

fra medlemsstatene 

7.3.2020 

281/2019 13.12.2019 EUT L 68 av 5.3.2020, s. 12 

EØS-tillegget nr. 14 av 5.3.2020, 

s. 14 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1602 

av 23. april 2019 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/625 om det felles 

innførselsdokumentet om helse eller hygiene som 

skal ledsage forsendelser av dyr og varer til 

bestemmelsesstedet 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 

av 24. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til 

vilkårene for overvåking av transport og ankomst av 

forsendelser av visse varer fra grensekontroll-

stasjonen på ankomststedet til virksomheten på 

bestemmelsesstedet i Unionen 

7.3.2020 

282/2019 13.12.2019 EUT L 68 av 5.3.2020, s. 14 

EØS-tillegget nr. 14 av 5.3.2020, 

s. 16 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/1715 av 30. september 2019 om fastsettelse 

av regler for driften av informasjonsstyrings-

systemet for offentlig kontroll og dets system-

komponenter («IMSOC-forordningen») 

7.3.2020 

284/2019 13.12.2019 EUT L 68 av 5.3.2020, s. 17 

EØS-tillegget nr. 14 av 5.3.2020, 

s. 20 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/1139 av 3. juli 2019 om endring av forordning 

(EF) nr. 2074/2005 med hensyn til offentlig kontroll 

av næringsmidler av animalsk opprinnelse når det 

gjelder kravene til opplysninger om nærings-

middelkjeden og kravene til fiskerivarer, samt 

henvisningen til anerkjente analysemetoder for 

marine biotoksiner og prøvetakingsmetodene for rå 

melk og varmebehandlet kumelk 

7.3.2020 

288/2019 13.12.2019 EUT L 68 av 5.3.2020, s. 24 

EØS-tillegget nr. 14 av 5.3.2020, 

s. 28 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om 

endring av direktiv 2001/83/EF, forordning (EF)  

nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt 

om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 

93/42/EØF, rettet ved EUT L 117 av 3.5.2019, s. 9 

12.6.2020 

301/2019 13.12.2019 EUT L 68 av 5.3.2020, s. 44 

EØS-tillegget nr. 14 av 5.3.2020, 

s. 50 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/746 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr til in 

vitro-diagnostikk og om oppheving av direktiv 

98/79/EF og kommisjonsbeslutning 2010/227/EU, 

rettet ved EUT L 117 av 3.5.2019, s. 11 

12.6.2020 

311/2019 13.12.2019 EUT L 68 av 5.3.2020, s. 65 

EØS-tillegget nr. 14 av 5.3.2020, 

s. 72 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/302 av 28. februar 2018 om tiltak mot 

uberettiget geoblokkering og andre former for 

forskjellsbehandling på bakgrunn av kunders 

nasjonalitet, bosted eller etableringssted i det indre 

marked, og om endring av forordning (EF)  

nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og direktiv 

2009/22/EF, rettet ved EUT L 66 av 8.3.2018, s. 1 

1.8.2020 

321/2019 13.12.2019 EUT L 68 av 5.3.2020, s. 79 

EØS-tillegget nr. 14 av 5.3.2020, 

s. 87 

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2015/412 av 11. mars 2015 om endring av direktiv 

2001/18/EF med hensyn til medlemsstatenes 

mulighet til å begrense eller forby dyrking av 

genmodifiserte organismer (GMO) på sitt 

territorium, rettet ved EUT L 82 av 26.3.2018, s. 17 

1.8.2020 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

2/2020 7.2.2020 Ennå ikke kunngjort Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1012 

av 12. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/625 gjennom unntak 

fra reglene om utpeking av kontrollsteder og fra 

minstekravene til grensekontrollstasjoner 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/1013 av 16. april 2019 om forhåndsmelding 

av forsendelser av visse kategorier av dyr og varer 

som innføres til Unionen 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/1014 av 12. juni 2019 om fastsettelse av 

nærmere regler for minstekrav til grensekontroll-

stasjoner, herunder kontrollsentre, og til format, 

kategorier og forkortelser som skal brukes i lister 

over grensekontrollstasjoner og kontrollsteder 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1081 

av 8. mars 2019 om fastsettelse av regler om 

særlige krav til opplæring av personale som 

gjennomfører visse fysiske kontroller på grense-

kontrollstasjoner 

7.3.2020 

3/2020 7.2.2020 Ennå ikke kunngjort Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 

av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til 

krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av 

visse dyr og varer beregnet på konsum 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/626 av 5. mars 2019 om lister over 

tredjestater eller regioner i tredjestater fra hvilke det 

er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på 

konsum til Den europeiske union, og om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 med 

hensyn til disse listene 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/627 av 15. mars 2019 om fastsettelse av 

ensartede praktiske ordninger for gjennomføringen 

av offentlig kontroll av produkter av animalsk 

opprinnelse beregnet på konsum i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/625, og om endring av kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2074/2005 når det gjelder offentlig 

kontroll, rettet ved EUT L 325 av 16.12.2019, s. 183 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/628 av 8. april 2019 om maler for offisielle 

sertifikater for visse dyr og varer, og om endring av 

forordning (EF) nr. 2074/2005 og gjennomførings-

forordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse 

sertifikatmalene, rettet ved EUT L 325 av 

16.12.2019, s. 184 

7.3.2020 

4/2020 7.2.2020 Ennå ikke kunngjort Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/1793 av 22. oktober 2019 om midlertidig 

strengere offentlig kontroll og nødtiltak ved 

innførsel til Unionen av visse varer fra visse 

tredjestater, om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/625 og (EF)  

nr. 178/2002, og om oppheving av kommisjons-

forordning (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, 

(EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660 

7.3.2020 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

   Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/1873 av 7. november 2019 om fram-

gangsmåtene for vedkommende myndigheters 

samordnede gjennomføring av skjerpet offentlig 

kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, 

formeringsmateriale, animalske biprodukter og 

sammensatte produkter på grensekontrollstasjoner 

 

5/2020 7.2.2020 Ennå ikke kunngjort Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/1981 av 28. november 2019 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 med 

hensyn til lister over tredjestater og regioner i 

tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre snegler, 

gelatin, kollagen og insekter beregnet på konsum til 

Den europeiske union 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2007 av 18. november 2019 om fastsettelse 

av regler for anvendelse av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til 

listene over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, 

formeringsmateriale, animalske biprodukter og 

avledede produkter samt høy og halm som omfattes 

av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, og 

om endring av vedtak 2007/275/EF 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2128 av 12. november 2019 om fastsettelse 

av malen for offisielt sertifikat og regler for 

utstedelse av offisielle sertifikater for varer som 

leveres til fartøyer som forlater Unionen og er 

beregnet på forsyning til skip eller forpleining av 

besetning og passasjerer, eller til NATOs eller De 

forente staters militærbaser 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2129 av 25. november 2019 om fastsettelse 

av regler for en ensartet anvendelse av hyppigheten 

av identitetskontroll og fysisk kontroll av visse 

forsendelser av dyr og varer som innføres til 

Unionen 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/2130 av 25. november 2019 om fastsettelse 

av nærmere regler for de handlingene som skal 

utføres under og etter dokumentkontroll, identitets-

kontroll og fysisk kontroll av dyr og varer som 

omfattes av offentlig kontroll på grensekontroll-

stasjonene 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2019/2098 av 28. november 2019 om midlertidige 

dyrehelsekrav til forsendelser av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum som har 

sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter 

å ha blitt nektet innført til en tredjestat 

7.3.2020 

6/2020 7.2.2020 Ennå ikke kunngjort Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2074 

av 23. september 2019 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/625 med hensyn til reglene for offentlig 

kontroll av forsendelser av visse dyr og varer som 

har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen 

etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat 

7.3.2020 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

   Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2090 

av 19. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til 

tilfeller av mistanke om eller fastslått manglende 

overholdelse av Unionens regler som gjelder for 

bruken eller restmengder av farmakologisk 

virksomme stoffer som er godkjent i veterinær-

preparater eller som tilsetningsstoffer i fôrvarer, 

eller av Unionens regler som gjelder for bruken eller 

restmengder av forbudte eller ikke-tillatte 

farmakologisk virksomme stoffer 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2123 

av 10. oktober 2019 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/625 med hensyn til regler for i hvilke tilfeller 

og på hvilke vilkår identitetskontroll og fysisk 

kontroll av visse varer kan gjennomføres på 

kontrollsteder og dokumentkontroll kan gjennom-

føres på en viss avstand fra grensekontrollstasjoner 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2124 

av 10. oktober 2019 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/625 med hensyn til regler for offentlig kontroll 

av forsendelser av dyr og varer i transitt, ved 

omlasting og videre transport gjennom Unionen, og 

om endring av kommisjonsforordning (EF)  

nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF)  

nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU)  

nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/759 og kommisjonsvedtak 2007/777/EF 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2126 

av 10. oktober 2019 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/625 med hensyn til regler for særlig offentlig 

kontroll av visse kategorier av dyr og varer, tiltak 

som skal treffes etter slik kontroll og visse 

kategorier av dyr og varer som er unntatt fra 

offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2127 

av 10. oktober 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/625 med hensyn til anvendelsesdatoen for 

visse bestemmelser i rådsdirektiv 91/496/EØF, 

97/78/EF og 2000/29/EF 

 

20/2020 7.2.2020 Ennå ikke kunngjort Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2019/2089 av 27. november 2019 om endring av 

forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til EU-

referanseverdier for klimaomstilling, EU-

referanseverdier for tilpasning til Parisavtalen og 

bærekraftsrelaterte opplysninger for 

referanseverdier 

1.5.2020 

23/2020 7.2.2020 Ennå ikke kunngjort Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2018/732 av 17. mai 2018 om en felles metode for 

sammenligning av enhetspriser på alternativt 

drivstoff i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/94/EU 

1.8.2020 
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Beslutning 

nr. 

Beslutnings-

dato 
Kunngjort Rettsakt(er) som er innlemmet 

Ikrafttredelses-

dato 

38/2020 20.3.2020 Ennå ikke kunngjort Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/989 

av 18. mai 2018 om endring og retting av delegert 

forordning (EU) 2017/654 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle 

krav knyttet til utslippsgrenser for og type-

godkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-

veigående mobile maskiner 

1.8.2020 

39/2020 20.3.2020 Ennå ikke kunngjort Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/1628 av 14. september 2016 om krav til 

utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler 

og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til 

ikke-veigående mobile maskiner, om endring av 

forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU)  

nr. 167/2013 og om endring og oppheving av 

direktiv 97/68/EF, rettet ved EUT L 231 av 

6.9.2019, s. 29 

1.8.2020 
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