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EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 17. mars 

2023 

I det nedenstående følger oversikt inndelt som følger: 

Under pkt. I følger rettsakter som krever lov- eller budsjettendring, samt rettsakter som 

krever forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet. 

Under pkt. II følger rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i 

norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning. 
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I. Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter som krever 

forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet 

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
 

32019R0621 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/621 av 17. april 2019 om de 

tekniske opplysningene som er nødvendige for teknisk kontroll av de punktene som skal kontrolleres, 

om bruken av de anbefalte prøvingsmetodene, og om fastsettelse av nærmere regler for 

dataformatet og framgangsmåtene for å få tilgang til de relevante tekniske opplysningene 

 

Status 

Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union den 23. april 2019, og ble følgelig 

vedtatt den 20. mai 2019, tyve dager etter, se artikkel 7. 

 

Sammendrag av innhold 

Gjennomføringsforordningen, 2019/621, er gitt med hjemmel i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/45/EU om periodisk kjøretøykontroll art. 4. Direktivet, som har som formål å ivareta 

trafikksikkerhet, miljøhensyn og forbrukerhensyn for kjøretøy som er tatt i bruk, er inntatt i EØS-

avtalen og gjennomført i vegtrafikklovgivningen. Denne gjennomføringsforordningen, 2019/621, 

pålegger kjøretøyfabrikantene å tilgjengeliggjøre teknisk informasjon som er nødvendig ved periodisk 

kontroll av kjøretøy, og informasjon om de anbefalte kontrollmetodene for kontrollorgan og andre 

relevante, kompetente myndigheter. Forordningen regulerer også på hvilket dataformat og hvordan 

denne relevante tekniske informasjonen skal gjøres tilgjengelig.  

 

Det er i vegtrafikkloven ikke særlige bestemmelser som gir hjemmel til å pålegge 

kjøretøyfabrikantene å gjøre tilgjengelig teknisk informasjon til bruk i periodisk kjøretøykontroll, slik 

forordningen krever. Gjennomføring i norsk rett av forordningen medfører derfor behov for 

endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven).  

Fordi gjennomføring av EØS-komiteens beslutning krever lovendring, er Stortingets samtykke til 

godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd. Rettsakten 

må derfor tas inn i EØS-avtalen med forbehold om konstitusjonelt samtykke etter EØS-avtalens art. 

103.  

 

Forordningen er publisert i «Official Journal of the European Union» og trådte i kraft i EU 20. mai 

2020, jf artikkel 7. 

 

Virkeområde 
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Forordningen gjelder ved periodisk kontroll av alle kjøretøy som er registrert første gang i EU etter 

20. mai 2018, jf. direktiv 2014/45 art. 2 (1). Forordningen henviser til de tekniske opplysningene som 

skal sjekkes ved en periodisk kontroll iht. direktiv 2014/45 bilag 1 pkt 3. 

 

Krav stilt kjøretøyfabrikantene om tilgjengeliggjøring av tekniske data  

Forordningen art 4 slår fast kjøretøyfabrikantene skal gjøre de tekniske opplysningene som er 

fastsatt i bilaget til forordningen, tilgjengelig for kontrollformål. Disse opplysningene omhandler bl.a. 

teknisk informasjon om bremseutstyr, styring, sikt, lykter og elektrisk utstyr, aksler, hjul, dekk, 

sikkerhetsutstyr, avgassutstyr mv. Kjøretøyfabrikantene skal stille opplysningene til rådighet for 

kontrollorganene og relevante kompetente myndigheter på en ikke-diskriminerende, umiddelbart 

tilgjengelig, ubegrenset, rettidig og ensartet måte, jf. art.5. 

 

Artikkel 5 og 6 regulerer hvordan og på hvilket format den tekniske informasjonen skal 

tilgjengeliggjøres: Opplysningene skal stilles til rådighet senest seks måneder etter at kjøretøyet er 

registrert eller tatt i bruk. For kjøretøy som er tatt i bruk mellom 20. mai 2018 og 20. november 2019, 

er kjøretøyfabrikantene gitt unntak frem til 20. mai 2020 men tekniske opplysninger som nevnt i 

direktiv 2014/45 art. 5 (4) strekpunkt en, to og fem skal likevel fremlegges for kontrollorgan og 

relevante kompetente myndigheter på anmodning og uten opphold. 

 

Fabrikanten skal videresende etterfølgende endringer i de tekniske opplysningene til kontrollorgan 

og relevante kompetente myndigheter så snart slike endringer er stilt til rådighet. 

 

Fabrikanten skal videre utpeke et kontaktpunkt, som er ansvarlig for å gi adgang til kjøretøyenes 

tekniske opplysninger. Opplysninger om kontaktpunkt skal gjøres tilgjengelige på fabrikantens 

nettsider. Kontaktpunktet kan også være en representant for fabrikanten, typisk importøren i den 

aktuelle medlemsstaten. 

 

Krav stilt til medlemslandene om å bistå kjøretøyfabrikantene 

For å sikre at et kontrollorgan som anmoder om adgang til kjøretøys tekniske opplysninger, er 

godkjent, forplikter artikkel 5 medlemsstatene til å bistå kjøretøyfabrikantene med informasjon om 

dette, hvis det er relevant. 

 

Krav til dataformat 

Fabrikantene skal stille de tekniske opplysningene til rådighet på grunnlag av kjøretøyets 

understellsnummer i et «open source»- og strukturert dataformat etter fastlagte prosedyrer, jf. art. 

6. 

 

Artikkel 6 (2) oppstiller noen unntak fra kravene til dataformat når det gjelder kjøretøy med 

individuelle eller nasjonale godkjenninger, eller godkjenninger for små serier, jf. forordning (EU) nr. 
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167/2013, (EU) nr. 168/2013 og direktiv 2007/46/EF, eller hvis fabrikanten ikke skal overholde 

bestemmelsene i forordning (EF) nr. 715/2007, (EU) nr. 167/2013 eller (EU) nr. 168/2013. 

Opplysningene skal likevel stilles til rådighet på en tilgjengelig og ensartet måte, slik at de kan 

behandles gjennom en rimelig innsats. 

 

Artikkel 6 (3) regulerer tilfellene med trinnvis, blandet eller etappevis typegodkjenning, som 

omhandlet i forordning (EU) nr. 167/2013, (EU) nr. 168/2013 og direktiv 2007/46/EF. Den fabrikanten 

som er ansvarlig for den aktuelle fremstillingsetappen er ansvarlig for å gi kjøretøyets tekniske 

opplysninger om et system, en komponent eller en separat teknisk enhet knyttet til denne etappen, 

videre til sluttfabrikanten. Sluttfabrikanten er ansvarlig for å gjøre de tekniske opplysningene om det 

ferdige kjøretøyet tilgjengelig for de kompetente myndighetene og kontrollorganene. 

 

Merknader 

Vegdirektoratet har deltatt i komitologikomiteen hvor rettsakten har vært diskutert. 

 

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området: 

 

Reglene om periodisk kontroll av kjøretøy følger av direktiv 2014/45/EU som er gjennomført i norsk 

rett ved endringer i vegtrafikkloven, jf. § 19a, forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy av 13. mai 

2009 nr. 591 og forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy av 22. mai 2018 nr. 741. 

 

Forskrift om periodisk kontroll regulerer krav til kontrollorgan, kontrollører og til 

kontrollgjennomføringen, samt tilsynet og dets kompetanse mv. Gjeldende regelverk for periodisk 

kontroll har ikke regler rettet mot kjøretøyfabrikanter, Det er p.t. heller ikke slike fabrikanter i Norge. 

 

Forskriften § 14 omhandler kravene til kontrollorgans kvalitetssystemers innhold. Bokstav e og f viser 

til kjøretøytekniske data til bruk i kontrollgjennomføringen: 

« Kvalitetsstyringssystemet skal fastlegge og beskrive følgende områder: 

(…) 

e) Prosedyrer for ajourhold av kjøretøytekniske data og forskriftssamling som er nødvendig for å 

kunne gjennomføre kontrollen. 

 

f) Tilgjengelighet til forskrifter og kjøretøytekniske data for personalet.» 

 

Det er ikke stilt krav til hvor kontrollorgan skal hente tekniske opplysninger til bruk ved 

gjennomføringen av periodiske kontroller. Kontrollorganene får i dag i hovedsak tilgang til relevante 

opplysninger via virksomheter som selger sammenstillinger av slike tekniske opplysninger.  



5 
 

 

Statens vegvesen har i dag en løsning på sine nettsider som viser alle godkjente kontrollorgan og 

verksteder.  

 

Rettslige konsekvenser 

Pliktene forordningen pålegger kjøretøyfabrikanter til å tilgjengeliggjøre teknisk informasjon, 

vurderes å kreve lovforankring, se nærmere under "vurdering". På bakgrunn av dette tas det 

forbehold om konstitusjonelt samtykke etter EØS-avtalens art. 103. 

 

Forordningens øvrige bestemmelser om kontrollorganenes rett til teknisk informasjon fra 

fabrikantene, kan innlemmes i norsk rett ved inkorporering i eksisterende bestemmelser i 

vegtrafikkloven og forskrift om periodisk kjøretøykontroll, som omhandler kontrollorgans oppgaver 

og øvrig myndighet 

 

Forordningen åpner for en vurdering av nasjonale krav til bruk av de tekniske opplysningene, se 

nærmere under "økonomiske og administrative konsekvenser" og  "vurdering". 

 

Forordningen fastsetter også at medlemsstatene må bistå kjøretøyfabrikantene med informasjon om 

kontrollorganet som anmoder om tilgang til teknisk informasjon, er godkjent. Statens vegvesen viser 

til at de har en løsning på sine nettsider der informasjon om godkjente kontrollorgan ligger åpent til 

bruk for publikum i tråd med offentleglova. Det legges i utgangspunktet til grunn at forordningens 

bestemmelser er ivaretatt på dette punktet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ved gjennomføring av forordningen i norsk rett må det vurderes om det skal stilles et nasjonalt krav 

om bruk av de tekniske opplysningene i periodisk kontroll. Dette vil i så fall kunne føre til kostnader 

for kontrollorganene og eventuelt andre aktuelle myndigheter, med tanke på tilganger o.l. 

 

Vegdirektoratet trekker frem mulig behov for en vurdering av om distribusjonen av disse tekniske 

opplysningene bør reguleres nasjonalt, herunder om det offentlige skal drifte noe slikt. Se merknader 

under "vurdering". 

 

Vurdering 

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. 

 

Forordningen gir medlemsstatene og kontrollorganene mulighet til å innhente oppdatert informasjon 

fra kjøretøyfabrikanten til bruk ved teknisk kontroll, som vil kunne bidra til bedre kvalitet på den 
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periodiske kontrollen, og gjennom det styrke trafikksikkerhet, etterlevelsen av miljøkrav og 

forbrukerrettigheter. 

 

Hjemmel 

Når det gjelder kontrollorgans rett til teknisk informasjon fra fabrikantene, vurderer departementet 

at forordningens bestemmelser om dette kan innlemmes i norsk rett ved inkorporering i eksisterende 

bestemmelser i vegtrafikkloven, jf. § 19 a,  og forskrift om periodisk kjøretøykontroll, som omhandler 

kontrollorgans oppgaver og øvrig myndighet. 

 

Når det gjelder pliktene forordningen pålegger kjøretøyfabrikanter om å tilgjengeliggjøre teknisk 

informasjon til kontrollformål, følger de klart av forordningen. Selv om forordningen ikke pålegger 

kontrollorganene å innhente slik informasjon, og selv om det ikke finnes kjøretøyfabrikanter 

nasjonalt, vurderer departementet at de relativt strenge kravene forordningen pålegger 

kjøretøyfabrikant til å tilgjengeliggjøre teknisk informasjon for kontrollorgan og kompetente 

myndigheter, krever lovforankring. Det vises herunder til at pliktene forordningen pålegger fabrikant, 

korresponderer med en tilsvarende rettighet for kontrollorganene. 

 

Departementet viser til at vegtrafikkloven § 19a, som hjemler periodisk kontroll av kjøretøy, ikke 

åpner for en regulering av kjøretøyfabrikanter som pliktsubjekter eller åpner for å hjemle regulering 

av kontrollorgans myndighet til å kreve annet vurderingsgrunnlag for deres kontrollgjennomføring 

enn det som er tilgjengelig. Departementet kan heller ikke se at slikt hjemmelsgrunnlag kan utledes 

av vegtrafikklovens bestemmelser for øvrig: Aktuelle bestemmelser som knytter seg til fabrikant, 

omhandler i hovedsak krav som må oppfylles for at godkjenningsmyndigheten skal kunne godkjenne 

og registrere kjøretøy, jf. vegtrafikkloven § 13, § 13b  § 14, § 15 og § 16,  ikke kjøretøyfabrikanters 

plikter ovenfor kontrollorgan. Departementet kan heller ikke se at slikt hjemmelsgrunnlag følger av 

annet lovverk. 

 

Denne rettsakten må derfor tas inn i EØS-avtalen med forbehold om konstitusjonelt samtykke etter 

EØS-avtalens art. 103.  

 

Presumptivt bør krav til kjøretøyfabrikantene forankres i vegtrafikkloven, eksempelvis ved en 

tilføyelse om fabrikantens plikter ved kontroll. Vegdirektoratet viser til at en lovhjemmel også bør ta 

høyde for at tilgjengeliggjøring av informasjon etter all sannsynlighet vil bli tema for fremtidige EU-

rettsakter på området. Dette vil bli vurdert i forbindelse med det videre arbeidet. 

 

Vurdering av om det bør stilles nasjonale krav om bruk av de kjøretøytekniske opplysningene 

 

Vegdirektoratet vurderer det som et godt tiltak at forordningen forplikter kjøretøyfabrikantene til å 

dele teknisk informasjon om kjøretøyene. Slik kjøretøyteknisk informasjon kan være svært nyttig å ha 

i kontrollsammenheng, særlig for tunge kjøretøy. I en tid der teknologien er i stadig og hyppig 
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endring er det viktig med tilgjengelig og oppdatert informasjon for å kunne gjennomføre så riktige 

periodisk kontroller som mulig. 

 

Vegdirektoratet viser likevel til at en periodisk kontroll er en «øyeblikkskontroll», som tar for seg 

tilstanden til kjøretøyet der og da og som ikke erstatter service og vedlikehold. "Under kontrollen kan 

man derfor til en viss grad tillate slitasje og «mangler» utover fabrikantens grenser. Fabrikantens 

slitasjegrenser må ofte sees i sammenheng med kjøretøyets serviceintervaller. En kontrollør bør 

derfor være oppmerksom på fabrikantens spesifikasjoner, men ikke utelukkende benytte dette i 

kontrolløyemed. Mange av kontrollmetodene innebærer en ren visuell kontroll, der måling ikke er 

mulig uten demontering. Kontrolløren skal ved mange av kontrollpunktene bedømme om avvik har 

betydning for trafikksikkerheten på kontrolltidspunktet. Ved feil/mangler som ikke utgjør en 

mangelmerknad der og da, bør kunden bli informert, fortrinnsvis skriftlig. Dette kan gjelde 

eksempelvis slitte bremseklosser som ikke utgjør en mangelmerknad på kontrolltidspunktet. 

 

Vegdirektoratets vurdering er at det ikke bør stilles et nasjonalt krav om bruk av fabrikantenes 

kjøretøytekniske opplysninger, men at slik informasjon heller bør vurderes som et nytt og godt 

verktøy ved periodisk kontroll. I forlengelsen av dette mener Vegdirektoratet at en organisert 

distribusjon av de tekniske opplysningene fortrinnsvis bør løses gjennom et internasjonalt samarbeid 

og/eller på initiativ fra private aktører eller kontrollorganene selv. 
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II. Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk 

handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning 

 

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 
 

32022R2387 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2387 av 30. august 2022 om endring av 

delegert forordning (EU) 2017/655 med hensyn til tilpasning av bestemmelsene om overvåking av 

utslipp av forurensende gasser fra forbrenningsmotorer i bruk som er montert i ikke-veigående 

mobile maskiner for å inkludere motorer med effekt mindre enn 56 kW og mer enn 560 kW – EØS-

notat 

 

FINANSDEPARTEMENTET 
 

32023R0266 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/266 av 9. februar 2023 om 

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

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember til 30. mars 2023 i samsvar med 

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

forsikring og gjenforsikring – EØS-notat  

32022R2453 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2453 av 30. november 2022 om 

endring av de tekniske gjennomføringsstandardene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 

2021/637 med hensyn til offentliggjøring av miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer – EØS-

notat 

32022R2580 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2580 av 17. juni 2022 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som 

angir hvilke opplysninger som skal gis i søknaden om tillatelse som kredittinstitusjon, og som angir 

forhold som kan hindre vedkommende myndigheter i å føre effektivt tilsyn – EØS-notat  

32022R2581 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2581 av 20. juni 2022 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelse av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til hvilke opplysninger som skal gis i søknader om tillatelse som 

kredittinstitusjoner – EØS-notat  

32022R1650 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1650 av 24. mars 2022 om endring 

av de tekniske gjennomføringsstandardene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2016/1646 med 

hensyn til hovedindekser og anerkjente børser i samsvar med europarlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 575/2013 – EØS-notat 

32022R2257 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2257 av 11. august 2022 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til de tekniske 

reguleringsstandardene som presiserer beregningsmetodene for bruttobeløp ved plutselig mislighold 

for eksponeringer mot gjelds- og egenkapitalinstrumenter og for eksponeringer mot 

misligholdsrisikoen som oppstår fra visse derivatinstrumenter, og som spesifiserer fastsettelsen av 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/des/endringer-til-utfyllende-bestemmelser-til-utslippsgrenser-for-forbrenningsmotorer-til-ikke-veigaende-mobile-maskiner/id2951111/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/des/endringer-til-utfyllende-bestemmelser-til-utslippsgrenser-for-forbrenningsmotorer-til-ikke-veigaende-mobile-maskiner/id2951111/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2023/mars/rentekurver-for-solvens-ii-31.-desember-2022-til-30.-mars-2023/id2965222/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2023/jan/kapitalkravsforordningen-crr-gjennomforingsbestemmelser-om-miljomessige-sosiale-og-styringsmessige-risikoer-tittel/id2965203/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2023/jan/kapitalkravsforordningen-crr-gjennomforingsbestemmelser-om-miljomessige-sosiale-og-styringsmessige-risikoer-tittel/id2965203/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2023/jan/utfyllende-bestemmelser-til-crd-iv-om-opplysninger-i-soknad-om-tillatelse-som-kredittinstitusjon/id2965206/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2023/jan/utfyllende-bestemmelser-til-crd-iv-om-maler-og-skjemaer-som-skal-benyttes-i-soknader-om-tillatelse-som-kredittinstitusjon/id2965207/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/nov/soliditetskrav-til-banker-og-verdipapirforetak-endringsbestemmelser-til-hovedindeks-og-godkjente-borser/id2950452/
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nominelle beløp for andre instrumenter enn de som er nevnt i artikkel 325w nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 575/2013 – EØS-notat 

32022R2328 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2328 av 16. august 2022 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til de tekniske 

reguleringsstandardene som spesifiserer eksotiske underliggende instrumenter og instrumenter 

utsatt for restrisiko med hensyn til beregningen av krav til ansvarlig kapital for restrisiko – EØS-notat 

32022D1683 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1683 av 28. september 2022 om 

likeverdighet mellom rammereglene for sentrale motparter i Colombia og kravene i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 – EØS-notat 

32022D1684 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1684 av 28. september 2022 om 

likeverdighet mellom rammereglene for sentrale motparter i Taiwan og europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til clearingsentraler for futurekontrakter under tilsyn 

av Financial Supervisory Commission – EØS-notat 

32022R0749 Kommisjonsforordning (EU) 2022/749 av 8. februar 2022 om endring av de tekniske 

reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2017/2417 som følge av overgangen til 

nye referanseverdier for bruk i visse OTC-derivatkontrakter – EØS-notat 

32022R0750 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/750 av 8. februar 2022 om endring av de 

tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2015/2205 som følge av  

overgangen til nye referanseverdier for bruk i visse OTC-derivatkontrakter – EØS-notat 

32023R0314 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/314 av 25. oktober 2022 om endring av de 

tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2016/2251 med hensyn til 

anvendelsesdatoen for visse framgangsmåter for risikostyring for utveksling av sikkerhet – EØS-notat  

32023R0315 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/315 av 25. oktober 2022 2022 om endring av 

de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og 

(EU) 2016/1178 med hensyn til datoen da clearingplikten får virkning for visse typer kontrakter – 

EØS-notat 

32022R1859 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1859 av 10. juni 2022 om endring 

av de tekniske gjennomføringsstandardene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1248/2012 

med hensyn til formatet for søknader om registrering som transaksjonsregistre og for søknader om 

utvidelse av registreringen som transaksjonsregistre – EØS-notat 

32022R1930 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1930 av 6. juli 2022 om endring av de 

tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2018/1229 med hensyn til datoen 

for anvendelse av bestemmelsene som gjelder dekningskjøpsordningen – EØS-notat 

32022R2553 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2553 av 21. september 2022 om endring av 

de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2019/815 som følge av 2022-

oppdateringen av taksonomien for et elektronisk rapporteringsformat –EØS-notat  

32023R0410 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/410 av 19. desember 2022 om endring av 

delegert forordning (EU) 2016/1675 for å tilføye Den demokratiske republikk Kongo, Gibraltar, 

Mosambik, Tanzania og De forente arabiske emirater til tabell I i vedlegget til delegert forordning 

(EU) 2016/1675 og slette Nicaragua, Pakistan og Zimbabwe fra nevnte tabell – EØS-notat  

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/des/utfyllende-bestemmelser-om-beregningsmetoder-knyttet-til-misligholdelsesrisiko-for-eksponeringer-mot-gjelds-og-egenkapitalinstrumenter-/id2965202/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2023/mars/kapitalkravsforordningen-crr-utfyllende-bestemmelser-om-eksotiske-underliggende-instrumenter-og-restrisikoer-tittel/id2965224/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/nov/likeverdighetsbeslutning-etter-emir-om-sentrale-motparter-fra-colombia/id2950446/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/nov/likeverdighetsbeslutning-etter-emir-om-sentrale-motparter-fra-taiwan/id2950447/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/nov/overgangsregler-for-referanseverdier-i-otc-derivatkontrakter-etter-mifir/id2950450/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/nov/overgangsregler-for-referanseverdier-i-otc-derivatkontrakter/id2950449/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2023/jan/reduksjon-av-risiko-for-ikke-klarerte-otc-derivater-endringsbestemmelser-om-anvendelsestidspunkt-for-visse-prosedyrer/id2965205/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2023/jan/sikkerhet-og-gjennomsiktighet-pa-derivatmarkedet-utfyllende-bestemmelser-om-ikrafttredelse-av-clearingplikten-for-visse-kontrakter/id2965204/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/nov/endringsbestemmelser-om-registrering-av-transaksjonsregister/id2950460/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/okt/endring-av-ikrafttredelsestidspunktet-for-bestemmelsene-om-obligatorisk-dekningshandel-i-csdr/id2950442/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2023/feb/rapporteringsdirektivet-for-omsettelige-verdipapirer-endringer-til-utfyllende-bestemmelser-om-elektronisk-rapporteringsformat/id2965216/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2023/feb/endringer-i-listen-over-hoyrisikoland-i-vedlegg-til-hvitvaskingsdirektivet/id2965220/
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
 

32022R0961 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/961 av 20. juni 2022 om tillatelse 

til å bringe tetrahydrokurkuminoider i omsetning som et nytt næringsmiddel og om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat 

32022R0672 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/672 av 22. april 2022 om endring 

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

næringsmiddelet trans-resveratrol (fra mikrobiell kilde)– EØS-notat 

32022R0673 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/673 av 22. april 2022 om tillatelse 

til å bringe mungbønneprotein (Vigna radiata) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 

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

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat 

32022R0684 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/684 av 28. april 2022 om 

godkjenning av endringer i vilkårene for bruk av galakto-oligosakkarid i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 – EØS-notat 

32022R1465 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1465 av 5. september 2022 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer – EØS-

notat 

32022R1466 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1466 av 5. september 2022 om endring av vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av visse 

aromastoffer fra EU-listen – EØS-notat 

32022R1531 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1531 av 15. september 2022 om endring 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 med hensyn til bruk i kosmetiske produkter 

av visse stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 

reproduksjonstoksiske og om retting av nevnte forordning – EØS-notat 

32022R0944 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/944 av 17. juni 2022 om 

fastsettelse av bestemmelser for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 

med hensyn til oppgavene til og kriterier for EU-referanselaboratorier på området medisinsk utstyr 

for in vitro-diagnostikk – EØS-notat 

32022R0945 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/945 av 17. juni 2022 om 

fastsettelse av bestemmelser for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 

med hensyn til avgifter som kan pålegges av EU-referanselaboratorier på området medisinsk utstyr 

for in vitro-diagnostikk – EØS-notat 

32022R2346 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2346 av 1. desember 2022 om 

fastsettelse av felles spesifikasjoner for gruppene av produkter uten tiltenkt medisinsk formål som er 

oppført i vedlegg XVI til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr – 

EØS-notat 

32022R2347 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2347 av 1. desember 2022 om 

omklassifisering av grupper av aktivt utstyr uten et tiltenkt medisinsk formål – EØS-notat 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/okt/godkjenning-ny-mat-tetrahydrokurkuminoider/id2950262/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/mai/ny-mat-endring-i-spesifikasjoner-for-trans-resveratrol/id2923184/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/mai/ny-mat-godkjenning-av-mungbonneprotein-fra-vigna-radiata/id2922593/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/mai/ny-mat-endring-av-bruksbetingelser-for-galaktooligosakkarid/id2922594/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/mai/aroma-endringer-i-vedlegg-i-for-25-aromastoffer-fjerner-tilleggskrav-gitt-i-fotnoter-/id2936729/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/mai/aroma-endringer-i-vedlegg-i-for-25-aromastoffer-fjerner-tilleggskrav-gitt-i-fotnoter-/id2936729/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/mai/aroma-fjerner-aromastoffer-fra-unionslista-20221466/id2936730/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/kosmetikk-omnibus-oppdatering-v-cmr-stoffer/id2946005/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/juli/in-vitro-diagnostisk-medisinsk-utstyr-eu-referanselaboratorier-/id2930085/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/juli/in-vitro-diagnostisk-medisinsk-utstyr-avgifter-som-kan-palegges-av-eu-referanselaboratorier/id2949157/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/felles-spesifikasjoner-for-vedlegg-xvi-produkter/id2952769/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/okt/annex-xvi-produkter-omklassifisering-av-aktivt-utstyr/id2952770/
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTMENTET 
 

32022R0176 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/176 av 9. februar 2022 om retting 

av visse språkversjoner av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2021/632 om fastsettelse av 

regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til listene 

over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, avlsmateriale, animalske biprodukter og avledede 

produkter, sammensatte produkter samt høy og halm som omfattes av offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjoner – EØS-notat 

32022R1615 Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/1615 av 22. april 2022 om retting av den 

svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2021/630 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til visse kategorier av varer som er unntatt fra offentlig 

kontroll på grensekontrollstasjoner – EØS-notat 

32022R1264 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1264 av 20. juli 2022 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester 

av fludioksonil i eller på visse produkter – EØS-notat 

32022R1290 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1290 av 22. juli 2022 om endring av vedlegg II, III og 

IV til europaparlaments- og rådsforordning nr. (EF) 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 

rester av ametoktradin, klormekvat, dodin, nikotin, profenofos og Spodoptera exigua multikapsid 

nukleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolat BV-0004 i eller på visse produkter– EØS-notat 

32022R1321 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1321 av 25. juli 2022 om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester 

av fluoridioner, oksyfluorfen, pyroksulam, kinmerak og sulfurylfluorid i eller på visse produkter – 

EØS-notat 

32022R1324 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1324 av 28. juli 2022 om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning nr. 396/2004 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av 

benzovindiflupyr, boskalid, fenazakvin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluksapyroksad, fosetyl-Al, 

isofetamid, metaflumizon, pyraklostrobin, spirotetramat, tiabendazol og tolklofosmetyl i eller på 

visse produkter – EØS-notat 

32022R1343 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1343 av 29. juli 2022 om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester 

av acekinocyl, klorantraniliprol og emamektin i eller på visse produkter – EØS-notat 

32022R1346 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1346 av 1. august 2022 om endring av vedlegg II og III 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 

rester av 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat i eller på visse produkter 

– EØS-notat 

32022R1363 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1363 av 3. august 2022 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester 

av 2,4-D, azoksystrobin, cyhalofop-butyl, cymoksanil, fenheksamid, flazasulfuron, florasulam, 

fluroksypyr, iprovalikarb og siltiofam i eller på visse produkter – EØS-notat 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/feb/positivlisten-2021-rettelse-av-spraklige-feil-2022176/id2909996/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/okt/sammensatte-produkter-2021630-rettelse-av-spraklige-feil-20221615/id2946010/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/okt/fo.-20221264-mrl/id2946008/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/nov/plantevernmiddelrester-fo.-20221290-mrl/id2950266/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/nov/plantevernmiddelrester-fo.-20221321-mrl/id2950267/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/nov/plantevernmiddelrester-fo.-20221324-mrl/id2950268/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/nov/-plantevernmiddelrester-fo.-20221343-mrl/id2950269/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/nov/plantevernmiddelrester-fo.-20221346-mrl/id2950271/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/nov/plantevernmiddelrester-fo.-20221363-mrl/id2950270/
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JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 
 

32022L2407 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2022/2407 av 20. september 2022 om endring av 

vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF for å ta hensyn til den vitenskapelige og 

tekniske utviklingen – EØS-notat i eget vedlegg. 

32019R1157 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1157 av 20. juni 2019 om styrking av 

sikkerheten ved identitetskort for unionsborgere og ved oppholdsdokumenter utstedt til 

unionsborgere og deres familiemedlemmer som utøver sin rett til fri bevegelighet – EØS-notat 

 

KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET 
 

32019D0612(01) Kommisjonsbeslutning av 11. juni 2019 om opprettelse av gruppen for 

radiospektrumpolitikk og oppheving av beslutning 2002/622/EF – EØS-notat 

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET  
 

32022R0139 – Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/139 av 16. november 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 om forvaltning, oppbevaring og erstatning av 

beholdninger i Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker og om kravene til biosikkerhet 

og biologisk inneslutning ved drift av disse bankene – EØS-notat 

32022R0140 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/140 av 16. november 2021 om 

fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med 

hensyn til Unionens antigen-, vaksine- og diagnosereagensbanker – EØS-notat 

32022R1218 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1218 av 14. juli 2022 om endring 

av visse vedlegg til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 med hensyn til godkjenning av 

sykdomsfri status for visse medlemsstater eller for soner i medlemsstater med hensyn til visse 

listeførte sykdommer og godkjenning av utryddelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer – 

EØS-notat 

32022R2077 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2077 av 27. oktober 2022 om 

utpeiking av eit EU-referansesenter med ansvar for det vitskaplege og tekniske bidraget til innføring 

og harmonisering av metodar for bevaring av trua rasar og av det genetiske mangfaldet innanfor 

desse rasane – EØS-notat 

32022R1248 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1248 av 19. juli 2022 om 

godkjenning av eterisk olje frå Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. som tilsetjingsstoff i fôr til 

visse dyreartar – EØS-notat 

32022R1403 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1403 av 16. august 2022 om retting av visse 

språkversjoner av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om 

fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati – EØS-notat 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/des/sikkerhetskrav-til-identitetskort-mm/id2872333/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/sep/rspg-beslutningen/id2889715/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/mars/vet-rettsakt-om-drift-av-antigen-og-vaksinebanker/id2911628/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/des/rettsakt-om-antigen-og-vaksinebanker/id2895357/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/vet-endring-sykdomsfri-statusgodkjent-utryddelse-ms/id2928862/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/okt/vet-utpeking-av-referansesenter-for-bevaring-av-truede-raser/id2949164/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/aug/forvarer9/id2946003/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/vet-korr-sprakversjoner-vedlegg-iv-av-tse-forordningen/id2928860/
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32022R1417 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1417 av 22. august 2022 om 

godkjenning av eit preparat av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som tilsetjingsstoff i fôr til alle 

artar og kategoriar av fjørfe bortsett frå verpehøner og slaktekyllingar, og til prydfuglar, og om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2275 (innehavar av godkjenninga: Centro 

Sperimentale del Latte S.r.l.) – EØS-notat 

32022R1453 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1453 av 1. september 2022 om 

godkjenning av 6-fytase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 23036) som tilsetningsstoff i fôr til 

alle fuglearter og alle svin og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 98/2012 (innehaver av 

godkjenningen: Huvepharma EOOD) – EØS-notat 

32022R1470 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1470 av 5. september 2022 om 

godkjenning av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 og alfa-

galaktosidase framstilt av Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 som tilsetjingsstoff i fôr til 

slaktekyllingar, livkyllingar, mindre utbreidde fjørfeartar som er meinte for slakt, eller som vert fôra 

opp for eggproduksjon, og prydfuglar (innehavar av godkjenninga: Industrial Técnica Pecuaria S.A.) – 

EØS-notat 

32022R1471 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1471 av 5. september 2022 om 

godkjenning av lantankarbonatoktahydrat som tilsetjingsstoff i fôr til kattar (innehavar av 

godkjenninga: Porus GmbH) – EØS-notat 

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
 

32022R0488 Kommisjonsforordning (EU) 2022/488 av 25. mars 2022 om retting av den franske 

språkversjonen av kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for 

animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra 

veterinærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv – EØS-notat 

32022R0923 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/923 av 11. mars 2022 om retting av den 

svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2021/1189 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til produksjon og markedsføring av 

planteformeringsmateriale fra økologisk heterogent materiale av bestemte slekter eller arter – EØS-

notat 

32022R1183 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1183 av 8. juli 2022 om endring av 

vedlegg II og IV til forordning (EU) 2020/2002 om melding om og rapportering av påvisning av 

listeførte sykdommmer i Unionen – EØS-notat 

32022R0893 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/893 av 7. juni 2022 om endring av 

vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 om fastsettelse av analysemetoder for 

påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse av insekter i forbindelse med offentlig kontroll av 

fôr – EØS-notat 

32022R1451 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1451 av 1. september 2022 om 

godkjenning av kvit eterisk kamferolje frå Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. Og kaneltinktur frå 

Cinnamomum verum J. Presl. Som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar – EØS-notat 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/aug/forvarer-tilsetningsstoff3/id2928852/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/forvarer-tilsetningsstoff5/id2928858/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/okt/forvarer-tilsetningsstoff3/id2946013/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/forvarer-tilsetningsstoff7/id2928865/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/apr/animalske-biprodukter/id2911871/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/okologi-svensk-oversettelse-rettsakt-heterogent-prm/id2949160/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/okologi-svensk-oversettelse-rettsakt-heterogent-prm/id2949160/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/vet-endring-av-melding-og-rapportering-av-dyresykdommer-til-eu/id2928861/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/juni/forvarer/id2928848/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/forvarer-tilsetningsstoff11/id2946004/
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32022R1458 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1458 av 2. september 2022 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1095 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

sinkkelat av aminosyrehydrat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter – EØS-notat 

32022R1459 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1459 av 2. september 2022 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

selen i organisk form framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 som tilsetningsstoff i fôr til 

alle dyrearter – EØS-notat 

32022R1412 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1412 av 19. august 2022 om 

godkjenning av eterisk ylang-ylang-olje frå Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson som 

tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar – EØS-notat 

32022R1419 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1419 av 22. august 2022 om 

godkjenning av eterisk olje av bukkoblad frå Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans som 

tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar– EØS-notat 

32022R1420 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1420 av 22. august 2022 om 

godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat framstilte av Corynebacterium glutamicum 

NITE BP-01681 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar – EØS-notat 

32022R1421 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1421 av 22. august 2022 om 

godkjenning av pressa eterisk appelsinolje, destillert eterisk appelsinolje og konsentrerte 

appelsinoljar frå Citrus sinensis (L.) Osbeck som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar – EØS-notat 

32022R1442 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1442 av 31. august 2022 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1490 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

mangankelat av aminosyrehydrat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter – EØS-notat 

32022R1445 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1445 av 31. august 2022 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/1039 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 

kobber(II)kelat av aminosyrehydrat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter – EØS-notat 

32022R1452 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1452 av 1. september 2022 om 

godkjenning av 3-etylcyklopentan-1,2-dion, 4-hydroksy-2,5-dimetylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-

metylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-metoksy- 4-(prop-1(trans)-enyl)benzen, a-pentylkanelaldehyd, a-

heksylkanelaldehyd og 2-acetylpyridin som tilsetningsstoffer i fôr til visse dyrearter – EØS-notat 

32022R1469 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1469 av 5. september 2022 om 

godkjenning av L-lysinsulfat framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.398 som tilsetjingsstoff i fôr til alle 

dyreartar – EØS-notat 

32022R1472 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1472 av 5. september 2022 om 

godkjenning av manganlysinatsulfat som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar – EØS-notat 

32022R1492 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1492 av 8. september 2022 om 

godkjenning av L-valin framstilt av Escherichia coli CCTCC M2020321 som tilsetjingsstoff i fôr til alle 

dyreartar – EØS-notat 

32022R1493 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1493 av 8. september 2022 om 

godkjenning av L-metionin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 og Escherichia coli 

KCCM 80246 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar– EØS-notat 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/okt/forvarer-tilsetningsstoff/id2946011/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/okt/forvarer-tilsetningsstoff2/id2946012/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/aug/forvarer-tilsetningsstoff5/id2941014/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/aug/forvarer-tilsetningsstoff2/id2928851/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/aug/forvarer-tilsetningsstoff4/id2928853/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/aug/forvarer-tilsetningsstoff/id2928850/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/forvarer-tilsetningsstoff4/id2928857/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/forvarer-tilsetningsstoff2/id2928855/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/forvarer-tilsetningsstoff/id2928854/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/forvarer-tilsetningsstoff6/id2928864/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/forvarer-tilsetningsstoff8/id2928866/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/forvarer-tilsetningsstoff9/id2928867/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/forvarer-tilsetningsstoff10/id2928868/
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NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
 

32022R0925 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/925 av 14. juni 2022 om endring av 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr 

og listen over arter eller grupper av arter som utgjør en risiko for spredning av disse listeførte 

sykdommene – EØS-notat 

32022D1188 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1188 av 8. juli 2022 om endring av 

vedlegg I og II til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 med hensyn medlemsstater eller deler av 

medlemsstater der nasjonale tiltak for visse sykdommer hos akvatiske dyr er godkjent i samsvar med 

artikkel 226 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 – EØS-notat 

32022R2455 Kommisjonsforordning (EU) 2022/2455 av 8. desember 2022 om endring av 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1217/2010 av 14. desember 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 

i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse kategorier av forsknings- og 

utviklingsavtaler – EØS-notat i eget vedlegg 

32022R2456 Kommisjonsforordning (EU) 2022/2456 av 8. desember 2022 om endring av 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte på visse grupper av spesialiseringsavtaler – EØS-notat i eget vedlegg 

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
 

32022R1379 Kommisjonsforordning (EU) 2022/1379 av 5. juli 2022 om endring av forordning (EU) 

2017/2400 med hensyn til bestemmelse av CO₂-utslipp og drivstofforbruk for mellomtunge og tunge 

kjøretøyer og tunge busser og introduksjon av elektriske kjøretøyer og andre nye teknologier – EØS-

notat i eget vedlegg 

32022D2087 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2087 av 26. september 2022 om 

bekreftelse eller endring av den foreløpige beregningen av gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp 

og målene for spesifikke utslipp for produsenter av personbiler og lette nyttekjøretøyer for 

kalenderåret 2020, og om informasjon til produsentene om verdiene som skal brukes ved beregning 

av målene for spesifikke utslipp og unntaksmålene for kalenderårene 2021–2024 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 – EØS-notat 

32022R0695 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/695 av 2. mai 2022 om fastsettelse 

av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF med hensyn til den felles 

formelen for beregning av risikoklassifiseringen av transportforetak – EØS-notat 

32020R2034 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2034 av 6. oktober 2020 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 med hensyn til den felles europeiske 

risikoklassifiseringsordningen – EØS-notat 

32021R2082 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2082 av 26. november 2021 om 

fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

376/2004 med hensyn til den felles europeiske risikoklassifiseringsordningen – EØS-notat 

32022R0003 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/3 av 4. januar 2022 om retting av 

visse språkversjoner av vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1018 om utarbeiding av en 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/vet-listeforte-arter-akvatiske-dyr/id2940792/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/sep/vet-listeforing-nasjonale-tiltak-akvatiske-dyr/id2933882/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/nov/utslipp-fra-lette-kjoretoy-spesifisering-og-beregning-av-verdier-for-arene-2020-2024/id2950035/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/des/regler-om-formel-for-risikoklassifisering-etter-direktiv-200622ef/id2950689/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/feb/-european-risk-classification-scheme-ercs-delegert-forordning/id2861194/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/-european-risk-classification-scheme-ercs-gjennomforingsforordning/id2861193/
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liste med klassifisering av tilfeller innen sivil luftfart som omfattes av obligatorisk rapportering i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 – EØS-notat  

32022R0862 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/862 av 1. juni 2022 om endring av 

forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt 

driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen – EØS-notat  

32022R1174 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1174 av 7. juli 2022 om endring av  

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til visse detaljerte tiltak for gjennomføring av 

de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet – EØS-notat 

C(2022)4638 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2022) 4638 om endring av 

gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 med hensyn til visse detaljerte tiltak for gjennomføring av de 

felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet  

32022R2295 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2295 av 23. november 2022 om 

endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er 

underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen – EØS-notat i eget vedlegg. 

32022R2345 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2345 av 1. desember 2022 om 

retting av den svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 om fastsettelse 

av felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for 

lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse, om oppheving av forordning (EF) nr. 482/2008 og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377, og om endring 

av forordning (EU) nr. 677/2011– EØS-notat 

 

UTENRIKSDEPARTEMENTET 
 

32021L1047 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1047 av 5. mars 2021 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til ajourføring av listen over 

forsvarsrelaterte varer i samsvar med den ajourførte versjonen av Den europeiske unions fellesliste 

over militært utstyr av 17. februar 2020 – EØS-notat. 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/jan/forordning-eu-20223/id2895361/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/juni/oppdatering-sikkerhetslisten2/id2919333/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/mars/endringer-i-forordning-eu-20151998/id2903971/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2023/jan/forordning-eu-20222345-om-endring-av-svensk-sprakversjon-av-forordning-eu-2017373/id2953349/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2023/mars/ny-liste-over-forsvarsrelaterte-produkt/id2965223/

