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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 
 

FINANSDEPARTEMENTET 
 

32015R0760 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 av 29. april 2015 

om europeiske langsiktige investeringsfond 

Sammendrag av innhold 

ELTIF-forordningen (European Long Term Investment Funds-forordningen) ble vedtatt i EU 29. april 

2015. 

Formålet med forordningen er å bidra til å reise kapital til langsiktige investeringer i realøkonomien. 

Forordningen inneholder regler om langsiktige investeringsfond, som vil være en underkategori av 

alternative investeringsfond. Forvaltere som har konsesjon til å forvalte alternative investeringsfond 

etter regler som gjennomfører AIFM-direktivet, kan iht. ELTIF-forordningen i tillegg søke 

tilsynsmyndigheten (Finanstilsynet) om tillatelse til å forvalte ELTIFer. Forordningen inneholder 

nærmere krav til ELTIFene (fondene). ELTIFer vil bare kunne investere i virksomheter som har et 

langsiktig behov for midlene. Forordningen har detaljerte regler om hvilke aktiva ELTIFene kan 

investere i og hvilke investeringsteknikker som kan benyttes. ELTIFene skal ikke investere i 

tradisjonelle finansielle instrumenter som børsnoterte verdipapirer, derivater mv., men foreta 

investeringer i prosjekter som har behov for langsiktig kapital. Fondene skal kunne yte lån, investere i 

infrastruktur og fast eiendom. ELTIFene er ment å representere en alternativ finansieringsmåte for 

prosjekter som kan komme i tillegg til eller istedenfor bankfinansiering og andre finansieringsformer. 

EU antar at det vil være positivt for det europeiske markedet å ha flere alternative finansieringsmåter 

og at samfunnet vil være bedre rustet ved eventuelle finansielle kriser dersom prosjekter er 

finansiert på flere ulike måter. Fondene skal kunne markedsføres alle typer investorer, både 

profesjonelle og ikke-profesjonelle. Forordningen inneholder tilleggskrav for markedsføring til ikke-

profesjonelle. 

Forordningen inneholder også regler om hvordan midlene skal spres for å redusere risiko, hvor lenge 

de investerte midlene vil være bundet opp i fondet og hvilke opplysninger ELTIFene skal gi 

investorene. Investeringene vil i all hovedsak anses for å være illikvide i og med at det ikke finnes noe 

annenhåndsmarked. ELTIFene kan bare investere i utviklingsprosjekter, og som av den grunn trenger 

kapital over en lengre periode. Det vil vanligvis kunne ta tid før innskutt kapital er investert, og av 

den grunn vil en ELTIF ha en periode på fem år for å investere minst 70 prosent av kapitalen. Fondet 

kan ha 30 prosent investert i andre midler for å sikre en viss likviditet i fondet. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Forordningen kan gjennomføres ved endringer i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative 

investeringsfond. I tillegg bør det antakelig foretas en klargjøring i finansforetaksloven om at nevnte 

lov ikke er til hinder for at ELTIFer kan yte lån i tråd med ELTIF-forordningen. Finanstilsynet har i 
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høringsnotat som departementet sendte på høring 21. april 2016 foreslått at EØS-forpliktelser som 

tilsvarer forordningen, gjennomføres ved endringer i forskrift til lov om forvaltning av alternative 

investeringsfond. I tillegg har Finanstilsynet foreslått en endring i finansforetaksloven som klargjør at 

fond som opprettes i samsvar med ELTIF-forordningen, kan yte kreditt uten at reglene i 

finansforetaksloven er til hinder for det. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

I høringsnotat som departementet sendte på høring 21. april 2016 har Finanstilsynet blant annet vist 

til at utlånsvirksomhet i Norge i utgangspunktet har vært forbeholdt finansforetak. Forordningen 

åpner for at også langsiktige investeringsfond, innenfor bestemte grenser, kan yte lån i hele EØS-

området. Finanstilsynet har også vist til at det faktum at ELTIF vil være et regulert produkt, kan gjøre 

det enklere å tiltrekke seg nye investorer. Investeringer i ELTIFer kan bidra til en stabil avkastning for 

forsikringsselskaper, pensjonsfond, kommuner og andre som har langsiktige forpliktelser. Samtidig er 

slike investeringer lite likvide, og det er viktig at investorene er innforstått med risikoen knyttet til 

investeringene i de enkelte fondene. 

Det fremgår også av høringsnotatet at forordningen forventes å gi flere oppgaver for myndighetene, 

blant annet ved at Finanstilsynet må behandle søknader om etablering av ELTIFer etter forordningen 

og føre tilsyn med at regelverket etterleves. Forordningen antas imidlertid ikke å medføre betydelige 

administrative eller økonomiske konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte 

departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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32017R1131 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 av 14. juni 2017 

om pengemarkedsfond 

Sammendrag av innhold 

Forordningen regulerer pengemarkedsfond som er etablert, forvaltes eller markedsføres i EU. 

Formålet med forordningen er å bidra til stabilitet i finansmarkedene i EU. Innen EU er det de senere 

år rettet oppmerksomhet mot det såkalte skyggebanksystemet, som beskjeftiger seg med 

banklignende aktiviteter, men som ikke reguleres som banker. Finanskrisen viste at enkelte forhold 

ved pengemarkedsfond gjør dem sårbare ved vanskeligheter på finansmarkedene, der 

pengemarkedsfond kan bidra til å spre eller forverre risikoer i det finansielle systemet. Forordningen 

skal bidra til å sikre likviditeten i pengemarkedsfond, slik at investorer skal få innløst sine andeler, og 

slik at verdien av andeler opprettholdes. Formålet er at pengemarkedsfond skal være robuste mot 

større innløsningskrav. Dette er av betydning for investorers tillit til pengemarkedsfond, og at 

utstedere ikke vil få problemer med den kortsiktige finansieringen i pengemarkedet. Investorer 

oppfatter gjerne pengemarkedsfond som en sikker kortsiktig plassering, og fondene representerer et 

alternativ til ordinære bankinnskudd. Pengemarkedsfond utgjør en viktig kilde til kortsiktig 

finansiering for utstedere som finansinstitusjoner, selskaper og stater. Det er viktig for investorer at 

andeler i pengemarkedsfond kan innløses umiddelbart. 

Forordningen regulerer pengemarkedsfond som er UCITS-fond (direktiv 2009/65/EF) eller alternative 

investeringsfond (AIFM-direktivet, direktiv 2011/61/EU), og som investerer i aktiva med kort løpetid, 

og som har som særlig eller overordnet mål å gi avkastning som tilsvarer pengemarkedsrente eller å 

bevare verdien av investeringen. Forordningen inneholder fullharmoniserte bestemmelser. Et UCITS-

fond eller et alternativt investeringsfond må godkjennes i henhold til forordningens regler for å 

kunne benytte betegnelsen pengemarkedsfond. 

Forordningen inneholder bestemmelser om ulike underkategorier av pengemarkedsfond. 

Forordningen fastsetter krav til hvilke pengemarkedsinstrumenter som vil være tillatt i porteføljen til 

pengemarkedsfond. Forordningen inneholder videre bestemmelser om hvordan instrumentenes 

kredittkvalitet skal vurderes. Forordningen inneholder særskilte risikospredningsregler, herunder 

hvor mye av et pengemarkedsfonds verdi som kan plasseres hos samme utsteder. Forordningen 

inneholder også bestemmelser om verdivurdering av fondets aktiva og om emisjons- og 

innløsningskurs. Videre inneholder forordningen krav om at investorene skal få informasjon om 

fondet løpende med videre. 

Forvalteren av fondet skal rapportere til kompetent myndighet minst kvartalsvis om hvert enkelt 

pengemarkedsfond som forvaltes. Unntak gjelder der fondets aktiva ikke overstiger 100 000 000 

euro. I så fall skal forvalter rapportere årlig til kompetent myndighet. 

Kompetent myndighet skal føre løpende tilsyn med at bestemmelsene i forordningen overholdes. 

Merknader 

Forordningen vil antakelig bli innlemmet i EØS-avtalen vedlegg IX om finansielle tjenester. 

Pengemarkedsfond er ikke særskilt regulert i norsk rett, men verdipapirfondloven og lov om 

forvaltning av alternative investeringsfond inneholder regulering av forvaltere som ifølge 

forordningen om pengemarkedsfond skal kunne forvalte og markedsføre slike fond. 
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Rettslige konsekvenser: 

Forordningen antas å medføre behov for lovendringer i verdipapirfondloven og lov om forvaltning av 

alternative investeringsfond. 

Det må tas konstitusjonelt forbehold, slik at forordningen kan inkorporeres som lov. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forordningen antas ikke å medføre betydelige administrative eller økonomiske konsekvenser, utover 

noe arbeid for Finanstilsynet, som antakelig vil utpekes som kompetent myndighet til å følge opp 

forordningen. 

Sakkyndige instanser merknader 

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte 

departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.  
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JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 
 

32015L2436 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436 av 16. desember 

2015 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker 

Sammendrag av innhold  

Kommisjonen fremla i mars 2013 et forslag til direktiv til erstatning for Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om varemerker (konsolidert versjon). Direktiv 2008/95/EF er innlemmet i EØS-avtalen og 

gjennomført i varemerkeloven. Den 16. desember 2015 ble det nye varemerkedirektivet, direktiv 

(EU) 2015/2436, vedtatt. Direktivet har 57 artikler, og innebærer en del endringer sammenlignet med 

gjeldende direktiv. Formålet er å forbedre og modernisere reglene gjennom å endre utdaterte 

bestemmelser og klargjøre reglene, samt å harmonisere det nasjonale regelverket om varemerker i 

EU-medlemsstatene ytterligere, blant annet ved å gjøre det mer likt regelverket for EU-varemerker 

(daværende forordning (EF) nr. 207/2009, nå forordning (EU) 2017/1001), som ikke er en del av EØS-

avtalen. 

Kravet om at varemerket må kunne gjengis grafisk, er sløyfet og erstattet av et krav om at merket må 

gjengis på en måte som gjør det mulig å fastslå klart og tydelig hva beskyttelsen gjelder. Det er videre 

gjort enkelte endringer i hvilke rettigheter en varemerkerett gir innehaveren. Blant annet er det 

presisert at rettighetene som oppstår gjennom et varemerke ikke kan gjøres gjeldende mot eldre 

rettigheter, og at varemerkeinnehaveren skal kunne motsette seg import av varemerkeforfalskninger 

selv om varene ikke skal gå over i fri omsetning i det aktuelle landet (transitt). Unntaket fra eneretten 

for andres bruk av eget navn og adresse begrenses til å gjelde fysiske personers navn, dvs. ikke også 

foretaksnavn. 

Det er videre gjort en rekke endringer for å bringe direktivet på linje med reglene som gjelder for EU-

varemerker. Dette berører blant annet nye regler om varemerket som eiendomsobjekt 

(overdragelse, lisens og pantsettelse) og nye regler om fellesmerker. Det gis også nye 

saksbehandlingsregler, som skal bringe saksbehandlingen ved registrering av nasjonale varemerker 

mer på linje med saksbehandlingen ved registrering av EU-varemerker.  

Direktivforslaget fra Kommisjonen inneholdt en bestemmelse om at de nasjonale myndighetene ikke 

lenger av eget tiltak skulle kunne prøve søknaden mot relative registreringshindre, det vil si mot 

eldre private rettigheter. EØS EFTA-landene avga uttalelse til Kommisjonens forslag 24. mars 2014, 

og ga uttrykk for innvendinger mot dette forslaget. Det ble også gitt kommentarer til en del andre 

punkter, blant annet forslaget til bestemmelser om at varemerkeinnehaveren skulle kunne motsette 

seg import av varer der bare eksportøren handler i næring. Både forbudet mot prøving av relative 

registreringshindre og regelen om at varemerkeinnehaveren kunne motsette seg import der bare 

eksportøren handler i næring, er tatt ut i det vedtatte direktivet. Det er dermed klart at den norske 

ordningen med prøving av relative registreringshindre kan videreføres. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Direktivet er vedtatt med hjemmel i TEUV artikkel 114 nr. 1. Gjeldende norsk lovgivning er basert på 

direktiv 2008/95/EF. Direktivet vil kreve en del endringer i varemerkeloven. Mange av endringene 

innebærer klargjøring av rettstilstanden, og medfører behov for mindre justeringer av gjeldende 
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rett. Av større endringer er at kravet til grafisk gjengivelse av merket erstattes med et krav om 

klar og tydelig gjengivelse, noe som kan åpne for registrering av flere utradisjonelle merker, slik 

som lydmerker. Det er også vesentlig at det som følge av direktivet må åpnes for særskilt 

pantsettelse og utlegg i registrerte varemerker, og at bruksplikt skal kunne prøves prejudisielt i 

innsigelsessaker og inngrepssaker. Det vil også være behov for endringer i varemerkeforskriften 

på enkelte punkter. 

Det har vært et spørsmål om direktivet åpner for å videreføre ordningen der både absolutte og 

relative registreringshindre kan påberopes ved innsigelse. Kommisjonen mener at direktivet er til 

hinder for å påberope annet enn relative registreringshindre i disse sakene, men både Finland og 

Sverige har lagt til grunn at nåværende ordning kan videreføres. Den samme vurderingen legges 

til grunn for gjennomføring av direktivet i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Gjennomføring av direktivet vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for Patentstyret, 

og på enkelte punkter også Klagenemnda for industrielle rettigheter, som må tilpasse sine 

rutiner og systemer. Dette gjelder blant annet gjengivelsen av varemerker i registrene, og ny 

ordning med pantsettelse. Det forutsettes at endringene kan ivaretas innenfor gjeldende 

budsjettrammer. For pantsettelse vil det kreves gebyr for anmerkning i varemerkeregisteret, 

som vil dekke Patentstyrets kostnader med dette.  

Endringene vil ikke ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for næringslivet, 

men det er positivt at varemerkeregelverket i EØS-avtalen harmoniseres og moderniseres. 

Adgang til særskilt pantsettelse av registrerte varemerker vil legge til rette for at det blir enklere 

å få lån og finansiere virksomhet ved bruk av varemerker som sikkerhetsobjekt. 

Direktivet er vedtatt med hjemmel i TFEU artikkel 114 nr. 1. Gjeldende norsk lovgivning er basert på 

direktiv 95/2008. Direktivet vil kreve en del endringer i varemerkeloven på punktene som er 

omhandlet ovenfor. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for immaterialrett og funnet EØS-relevant og akseptabel, 

med unntak av artikkel 10 nr. 4 om varer i transitt, som gjelder EUs tollunion og forholdet til 

tredjeland. For denne bestemmelsen er det oppnådd enighet med EU-siden om en tilpasningstekst. 

Et forslag om endringer i varemerkelovgivningen til gjennomføring av direktivet har vært på høring, 

med høringsfrist 14. september 2018. Høringsinstansene som har uttalt seg, har gjennomgående 

vært positive til det nye direktivet. 
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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 
 

FINANSDEPARTEMENTET 
32018R0990 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/990 av 10. april 2018 om endring og utfylling 

av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 med hensyn til enkle, gjennomsiktige og 

standardiserte verdipapiriseringer (STS-verdipapiriseringer) og sertifikater med sikkerhet i eiendeler 

(ABCP), krav til eiendeler mottatt som del av omvendte gjenkjøpsavtaler og 

kredittkvalitetsvurderingsmetoder – EØS-notat om rettsakten 

32019D0536 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/536 av 29. mars 2019 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 – EØS-notat om rettsakten 

32019R0439 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/439 av 15. februar 2019 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer, 

rapporteringsmaler og rapporteringsinstrukser som skal brukes i Unionen ved rapporteringen 

omhandlet i artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32019R0630 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/630 av 17. april 2019 om endring av 

forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tapsdekning for misligholdte eksponeringer –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32019R0912 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/912 av 28. mai 2019 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 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 – EØS-notat om rettsakten 

32018R0480 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/480 av 4. desember 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

for finansielle derivater som utelukkende tjener sikringsformål, tilstrekkeliglang levetid for 

europeiske langsiktige investeringsfond, kriterier for vurdering av markedet for potensielle kjøpere 

og for verdsetting av eiendeler som skal avhendes, og typer av og egenskaper ved fasiliteter som er 

tilgjengelige for ikke-profesjonelle investorer – EØS-notat om rettsakten 

32018R0708 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/708 av 17. april 2018 om tekniske 

standarder vedrørende malen som skal benyttes av forvaltere av pengemarkedsfond ved 

rapportering til vedkommende myndigheter, fastsatt i artikkel 37 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/1131 – EØS-notat om rettsakten 

32019D0684 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/684 av 25. april 2019 om 

anerkjennelse av Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for 

derivattransaksjoner under tilsyn av Japan Financial Services Agency som likeverdige med 

verdsettings-, tvisteløsnings- og marginkravene i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre –  

EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/nov/forordning-om-tilpasninger-av-pengemarkedsfondsforordningen/id2621247/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/utfyllende-regler-til-crr-kapitalkrav-bank-som-endrer-listene-over-tredjeland-med-likeverdige-reguleringskrav-/id2652881/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/utfyllende-regler-endring-av-teknisk-standard-om-rapportering-av-benchmarkportefoljer-under-crr-20162070/id2652892/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/endring-av-crr-kapitalkrav-for-banker-mv.-om-minimumsdekning-av-misligholdte-eksponeringer/id2653109/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/juni/endring-av-teknisk-standard-for-offentligjoring-av-crd-iv-informasjon-fra-tilsynsmyndighetene-supervisory-disclosure-/id2662683/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/apr/europeiske-langsiktige-investeringsfond-eltif-utfyllende-bestemmelser/id2602743/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/juni/tekniske-standarder-om-rapporteringen-av-pengemarkedsfond---/id2611031/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/juni/emir--utfyllende-regler---likeverdsvedtak-for-derivattransaksjonar-med-partar-underlagd-tilsynsstyresmaktene-i-japan/id2666194/
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32019D1275 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1275 av 29. juli 2019 om 

likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for referanseverdier i 

Singapore i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32019R2089 Europaparlaments- og rådsforordning 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 – EØS-notat om rettsakten 

32019R1902 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1902 av 7. november 2019 om 

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

basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2019 til 30. desember 2019 i 

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

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring – EØS-notat om rettsakten 

32019D1274 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1274 av 29. juli 2019 om 

likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammene som gjelder for referanseverdier i 

Australia i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 –  

EØS-notat om rettsakten 

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
32019R1858 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1858 av 6. november 2019 om endring i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32019R1857 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1857 av 6. november om endring i vedlegg VI til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32019R1257 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1257 av 23. juli 2019 om retting av den bulgarske 

språkversjonen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske 

produkter – EØS-notat om rettsakten 

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
32009R0206 Kommisjonsforordning (EF) nr. 206/2009 av 5. mars 2009 om innførsel til Fellesskapet 

av forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse til eget forbruk og om endring av forordning 

(EF) nr. 136/2004 – EØS-notat om rettsakten 

32013R0467 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 467/2013 av 16. mai 2013 om 

endring av forordning (EF) nr. 206/2009 om innførsel til Fellesskapet av forsendelser av produkter av 

animalsk opprinnelse til eget forbruk med hensyn til opplysninger som ved hjelp av plakater skal gis 

til reisende og offentligheten – EØS-notat om rettsakten 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/nov/likeverdsvurdering-for-regelverk-om-referanseverdiar-i-singapore/id2681250/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/endring-av-benchmarkforordningen-vedr.-finansielle-instrumenteravtaler---om-barekraft-/id2619879/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/jan/rentekurver-for-solvens-ii-30.-september-til-30.-desember-2019/id2685906/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/jan/utyfllende-bestemmelse-til-referanseverdiforordningen---likeverdighetsvurdering-av-regelverk-for-referanseverdier-i-australia/id2685418/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/juli/regulering-av-hepb/id2663717/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/nov/forordning-om-tilpasninger-av-pengemarkedsfondsforordningen/id2621247/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/juli/rettelse-i-den-bulgarske-sprakversjonen-til-kosmetikkforordningen/id2663719/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2009/apr/import-av-personlige-forsendelser/id2434755/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/juni/import---personlige-forsendelser---kroatia/id2434756/
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32018R1729 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1729 av 15. november 2018 om 

endring av forordning (EF) nr. 206/2009 med hensyn til opplysninger som ved hjelp av plakater skal 

gis til reisende og offentligheten om visse forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse til eget 

forbruk – EØS-notat om rettsakten 

32019R1081 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 

grensekontrollstasjoner – EØS-notat om rettsakten 

32019R1013 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1013 av 16. april 2019 om 

forhåndsmelding av forsendelser av visse kategorier av dyr og varer som innføres til Unionen –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32019R1012 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 – EØS-notat om rettsakten 

32019R0626 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 – EØS-notat om rettsakten 

32019R1014 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014 av 12. juni 2019 om 

fastsettelse av nærmere regler for minstekrav til grensekontrollstasjoner, herunder kontrollsentre, 

og til format, kategorier og forkortelser som skal brukes i lister over grensekontrollstasjoner og 

kontrollsteder – EØS-notat om rettsakten 

32019R0628 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 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 med hensyn til disse sertifikatmalene –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32019R0625 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 – EØS-notat om rettsakten 

32019R0627 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 – EØS-notat om rettsakten 

32019R1873 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1873 av 7. november 2019 om 

framgangsmåtene for vedkommende myndigheters samordnede gjennomføring av skjerpet offentlig 

kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og 

sammensatte produkter på grensekontrollstasjoner – EØS-notat om rettsakten 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/import---personlige-forsendelser-handkjott---plakater-2018/id2620761/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mars/krav-til-trening-av-personell-medhjelpere-ved-grensekontrollstasjoner/id2662420/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/regler-om-forhandsmelding-av-forsendelser-etter-den-nye-kontrollforordningen-2017625/id2662422/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/unntak-fra-minimumsreglene-for-grensekontrollstasjoner-i-ocr-2017625/id2662426/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/listeforing-av-tredjeland---import-til-eu-av-enkelte-animalske-varer-til-konsum/id2663408/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/ocr---minimumskrav-til-grensekontrollstasjoner-og-krav-til-listeforing-av-disse/id2662423/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/modell-for-sertifikater-som-skal-folge-forsendelser-med-dyr-og-produkter-ved-import/id2654467/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mars/ocr---supplerende-krav-til-adgang-til-eu-for-dyr-og-produkter-til-konsum---2017625/id2666627/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/gjennomforingsforordning-til-den-nye-kontrollforordningen-artikkel-188/id2637777/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/ocr---forsterket-kontroll-av-forsendelser---2017625/id2677412/
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32019R1793 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 kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 

2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660 – EØS-notat om rettsakten 

32019R1981 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 – EØS-notat om rettsakten 

32019D2098 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 – EØS-notat om rettsakten 

32019R2007 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 – EØS-notat om rettsakten 

32019R2074 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 – EØS-notat om rettsakten 

32019R2123 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2123 av 10. oktober 2019 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 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 gjennomføres på en viss avstand fra grensekontrollstasjoner –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32019R2124 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2124 av 10. oktober 2019 om tillegg til 

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

forsendelser med dyr og produkter i transitt, omlasting og videretransport gjennom Unionen, og 

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 kommisjonsbeslutning 2007/777/EF –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32019R2126 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 –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32019R2127 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 – EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/ocr---kontroll-ved-import-av-ikke-animalske-produkter---2017625/id2677411/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/nov/endring-av-gjennomforingsforordning-for-lister-over-tredjeland-godkjent-for-import-til-eu-av-enkelte-produkter-av-animalsk-opprinnelse-ment-for-konsum-av-mennesker/id2678131/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/ocr---overgangsregler-for-gjeninnforsel-av-forsendelser-med-animalske-produkter---2017625/id2677414/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/ocr---hvilke-dyr-produkter-som-er-gjenstand-for-kontroll-ved-en-grensekontrollstasjon---positivlisten-2019---2017625/id2677417/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/ocr---gjeninnforsel-av-forsendelser-som-er-avvist-av-stat-utenfor-eos---positivlisten-2019---2017625/id2675912/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/ocr---kontroll-ved-kontrollsteder-og-plantekontroll-utenom-grensekontrollstasjon---2017625/id2677415/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/ocr---regler-om-videretransport-omlasting-og-transitt---2017625/id2677418/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/ocr---regler-for-sarlig-kontroll-av-bestemte-produkter-og-unntak-fra-kontroll-ved-grensekontrollstasjon---2017625/id2677416/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/ocr---endr.-av-ocr-149-og-165---overgangsregler---2017625/id2677410/
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32019R2128 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128 av 12. november 20109 om 

etableringen av modellsertifikat og regler for utstedelse av offisielle sertifikater for produkter som 

leveres til skip som forlater Unionen og beregnet som skipsforsyninger eller forpleining av mannskap 

eller passasjerer, eller til NATO- eller US-militær base – EØS-notat om rettsakten 

32019R2129 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 av 25. november 2019 som 

etablerer regler for enhetlig bruk av frekvensene for identitetskontroll og fysiske kontroll på 

forsendelser med levende dyr og produkter som ankommer unionen – EØS-notat om rettsakten 

32019R2130 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130 av 25. november 2019 om 

fastsettelse av nærmere regler for de handlingene som skal utføres under og etter dokumentkontroll, 

identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr og varer som omfattes av offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjonene – EØS-notat om rettsakten 

32019R2090 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2090 av 19. juni 2019 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 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 veterinærpreparater eller som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer, eller av Unionens regler som gjelder for bruken eller restmengder av forbudte eller ikke-

tillatte farmakologisk virksomme stoffer – EØS-notat om rettsakten 

32019R2122 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2122 av 10. oktober 2019 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til visse kategorier av dyr og varer 

som er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, når det gjelder særlig kontroll av 

passasjerenes personlige bagasje og av små vareforsendelser som sendes til fysiske personer og ikke 

er beregnet på å bringes i omsetning, og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 – 

EØS-notat om rettsakten 

 

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET, KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OG 

ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 
32019R1692 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1692 av 9. oktober 2019 om 

anvendelsen av visse registrerings- og datadelingsbestemmelser i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 etter utløpet av den endelige registreringsfristen for 

innfasingsstoffer – EØS-notat om rettsakten 

32019R1390 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1390 av 31. juli 2019 om endring av vedlegget til 

forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger 

for kjemikalier (REACH), for å tilpasse det til den tekniske utviklingen – EØS-notat om rettsakten 

 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 
32019R1819 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1819 av 8. august 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med henblikk på oppføring av eddik som et 

aktivt stoff i vedlegg I – EØS-notat om rettsakten 

32019R1820 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1820 av 8. august 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med henblikk på oppføring av 

Saccharomyces cerevisiae som et aktivt stoff i vedlegg I – EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/ocr---modellsertifikat-for-skipsforsyninger-eller-forsyninger-til-militare-baser---2017625/id2677413/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/nov/ocr---kontrollfrekvenser-for-id.--og-fysisk-grensekontroll---2017625/id2678132/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/nov/ocr---narmere-om-innholdet-i-dokument--id.--og-fysisk-kontroll---2017625/id2678133/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/aug/virkemidler-ved-mistenkt-eller-bekreftet-ulovlig-bruk-av-legemidler-eller-fortilsetninger/id2666322/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/ocr---unntak-fra-kontroll-ved-grensekontrollstasjon---handkjott-m.m.---2017625/id2675913/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/juli/reachregistrering-etter-innfasingsperioden/id2663259/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mars/reachforsoksmetode-/id2637715/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/biocid---inkludering-av-eddik-i-vedlegg-i/id2671840/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/biocid---inkludering-av-saccharomyces-cerevisiae-i-vedlegg-i/id2671841/
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32019R1821 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1821 av 8. august 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med henblikk på oppføring av eggpulver 

som et aktivt stoff i vedlegg I – EØS-notat om rettsakten 

32019R1822 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1822 av 8. august 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med henblikk på oppføring av honning som 

et aktivt stoff i vedlegg I – EØS-notat om rettsakten 

32019R1823 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1823 av 8. august 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med henblikk på oppføring av D-fruktose 

som et aktivt stoff i vedlegg I – EØS-notat om rettsakten 

32019R1824 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1824 av 8. august 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med henblikk på oppføring av ost som et 

aktivt stoff i vedlegg I – EØS-notat om rettsakten 

32019R1825 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1825 av 8. august 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med henblikk på oppføring av konsentrert 

eplejuice som et aktivt stoff i vedlegg I – EØS-notat om rettsakten 

32019L1845 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1845 av 8. august 2019 om endring, med sikte 

på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i visse 

gummikomponenter brukt i motorsystemer – EØS-notat om rettsakten 

32019L1846 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1846 av 8. august 2019 om endring, med sikte 

på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i loddematerialer brukt i visse 

forbrenningsmotorer – EØS-notat om rettsakten 

 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
32013L0054 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/54/EU av 20. november 2013 om visse av 

flaggstaten sine ansvarsområde i samband med etterleving og gjennomføring av Konvensjonen om 

arbeids- og levevilkår for sjøfolk, 2006 – EØS-notat om rettsakten  

32019R1827 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1827 av 30. oktober 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU med hensyn til terskelverdien for konsesjoner –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32019R1828 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1828 av 30. oktober 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU med hensyn til terskelverdiene for offentlige 

varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter samt prosjektkonkurranser – 

EØS-notat om rettsakten 

32019R1829 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1829 av 30. oktober 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU med hensyn til terskelverdiene for varekontrakter, 

tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter samt prosjektkonkurranser –  

EØS-notat om rettsakten 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/biocid---inkludering-av-eggepulver-i-vedlegg-i/id2671839/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/biocid---inkludering-av-honning-i-vedlegg-i/id2671838/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/biocid---inkludering-av-d-fruktose-i-vedlegg-i/id2671834/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/biocid---inkludering-av-ost-i-vedlegg-i/id2671835/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/biocid---inkludering-av-konsentrert-eplesaft-i-vedlegg-i/id2671837/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/rohs2vedlegg-iiidehp43/id2653505/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/rohs2vedlegg-iiibly44/id2653504/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/apr/flaggstatens-handhevelse-av-mlc/id2433564/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/des/endringer-i-terskelverdiene---direktiv-om-konsesjonskontrakter/id2685902/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/des/endringer-i-terskelverdiene---det-klassiske-direktivet-om-offentlige-anskaffelser/id2685903/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/des/endringer-i-terskelverdiene---forsyningsdirektivet/id2685904/
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32019R1830 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1830 av 30. oktober 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF med hensyn til terskelverdiene for varekontrakter, 

tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter – EØS-notat om rettsakten 

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
32018R0732 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 – EØS-notat om rettsakten 

32019D1128 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1128 av 1. juli 2019 om 

tilgangsrettigheter til sikkerhetstilrådinger og svar som er lagret i det europeiske sentrale 

datalageret, og om oppheving av beslutning 2012/780/EU – EØS-notat om rettsakten 

32018R1042 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1042 av 23. juli 2018 om endring av forordning (EU) 

nr. 965/2012 med hensyn til tekniske krav og administrative framgangsmåter for innføring av 

støtteprogrammer, psykologisk vurdering av flygebesetning samt systematisk og stikkprøvebasert 

testing for psykoaktive stoffer for å sikre flyge- og kabinbesetningsmedlemmers medisinske 

skikkethet, og med hensyn til å installere terrengvarslingssystem i nye turbindrevne fly godkjent for 

seks til ni passasjerer og med en største sertifiserte startmasse på høyst 5 700 kg –  

EØS-notat om rettsakten 

 

UTENRIKSDEPARTEMENTET 
32018H2050 Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2050 av 19. desember 2018 om tilpasning av 

anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for demonstrasjon og evaluering 

som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF – 

EØS-notat om rettsakten 

 

32018H2051 Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2051 av 19. desember 2018 om tilpasning av 

anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for reparasjon og vedlikehold som 

nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF – 

EØS-notat om rettsakten 

 

32018H2052 Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2052 av 19. desember 2018 om tilpasning av 

anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for utstilling som nevnt i artikkel 5 

nr. 2 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF – EØS-notat om rettsakten 

  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/des/endringer-i-terskelverdiene---forsvarsanskaffelsesdirektivet/id2685905/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/mai/metode-for-prissammenlikning-av-alternative-drivstoff/id2603105/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/tilgangsrett-til-sikkerhetstilradninger-og-svar-i-det-europeiske-sentrale-datalageret/id2631281/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/aug/utkast-til-opinion-med-forslag-til-endringer-av-forordning-eu-9652012-for-a-implementere-anbefalingene-fra-germanwings-arbeidsgruppen/id2513550/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/gol-for-demonstrasjon-og-evaluering/id2641637/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/gol-for-reparasjon-og-vedlikehold/id2641638/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/gol-for-utstilling/id2641639/
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Endringer sammenlignet med foreløpig liste oversendt Stortinget 

17. januar 2020 

 

I. Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter 

som krever forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i 

norsk handlefrihet 

Følgende rettsakter er trukket av EU: 

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 
 32016R1719 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. september 2016 om etablering av en 

retningslinje for langsiktig kapasitetstildeling  

 32015R1222 Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om fastsettelse av 

retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering  

 32017R1485 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om fastsettelse av 

retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft 

 

II. Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig 

inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser 

for norsk lovgivning 

Følgende rettsakter er trukket av EU: 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
 32019R0533 Kommisjonsforordning (EU) 2019/533 av 28 mars 2019 om et samordnet flerårig 

kontrollprogram i Unionen for 2020, 2021 and 2022 for å sikre overholdelse av grenseverdier for 

rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og 

vurdere forbrukernes eksponering for disse restene 

 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
 32007D0421 Kommisjonsbeslutning av 14 juni 2007 som opphever beslutning 96/587/EC om 

publisering av lister av godkjente organisasjoner som er notifisert av medlemsland i henhold til 

direktiv 94/57/EU 

 52007XC0619(01) Liste over organisasjoner anerkjent på grunnlag av rådsdirektiv 94/57/EF om 

felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for 

sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse 
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OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 
 32010R0838 Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 av 23. september 2010 om fastsettelse av 

retningslinjer for kompensasjonsordningen mellom systemansvarlige nettselskaper og en felles 

framgangsmåte for fastsettelse av overføringstariffer 

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
 32016R1199 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1199 av 22. juli 2016 om endring av forordning 

(EU) nr. 965/2012 med hensyn til driftsgodkjenning av ytelsesbasert navigasjon, sertifisering av 

og tilsyn med ytere av datatjenester og offshoreoperasjoner med helikopter, og om retting av 

nevnte forordning 

 

Følgende rettsakter er lagt til etter anmodning fra Norge: 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
 32019R1827 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1827 av 30. oktober 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU med hensyn til terskelverdien for konsesjoner 

 32019R1828 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1828 av 30. oktober 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU med hensyn til terskelverdiene for offentlige 

varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter samt prosjektkonkurranser 

 32019R1829 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1829 av 30. oktober 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU med hensyn til terskelverdiene for 

varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter samt prosjektkonkurranser 

 32019R1830 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1830 av 30. oktober 2019 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF med hensyn til terskelverdiene for 

varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter 

 

Vi gjør oppmerksom på at noen titler er endret i forbindelse med oversettelsen av rettsaktene. 

 


