
EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-

komiteen 9. juli 2021 

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 
 
 

FINANSDEPARTEMENTET 
32019R2115 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 om 

endring av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til å 

fremme bruken av vekstmarkeder for SMB-er 

 

Sammendrag av innhold 

SMB-vekstmarkedsforordningen endrer verdipapirmarkedsdirektivet (direktiv 2014/65/EU), 

markedsmisbruksforordningen (MAR, forordning (EU) 596/2014) og prospektforordningen 

(forordning (EU) 2017/1129) for å bidra til at små og mellomstore bedrifter (SMB) lettere får tilgang 

til finansering på kapitalmarkedet. Forordningen innebærer en lemping av visse forpliktelser for 

foretak som er notert på et vekstmarked for små og mellomstore bedrifter. Et vekstmarked for små 

og mellomstore bedrifter er en spesiell form for multilateral handelsfasilitet (MHF) som er innført 

med verdipapirmarkedsdirektivet. 

Det foreslås blant annet følgende endringer: 

• Unntak fra reglene om markedssonderinger ved utstedelse av obligasjoner rettet mot 

profesjonelle investorer  

• Adgang til å inngå likviditetsavtale for å øke likviditeten i foretakets aksjer   

• Adgang til å inngå en liste over såkalte «permanente innsidere» (personer som regelmessig 

har tilgang til innsideinformasjon) 

• Enklere formkrav for beslutning om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon 

• Innføring av lengre, absolutt frist for å offentliggjøre handler gjort av ledende ansatte og 

deres nærstående 

• Adgang til å inngå forenklet prospekt ved overgang til regulert marked under gitte vilkår og 

utvidet adgang til bruk av EU-vekstprospekt  

• Nedsettelse av ekspertgruppe som skal evaluere SMB-vekstmarkeder 
 

SMB-vekstmarkeder ble introdusert ved MiFID II. Formålet var blant annet å bedre små og 

mellomstore bedrifters tilgang på kapital, bedre vekstvilkårene, og legge til rette for videreutvikling 

av spesialiserte markeder som tar hensyn til behov hos utstedere og investorer på SMB-

vekstmarkeder. Det ble i fortalen til MiFID II påpekt at det også i fremtidig lovgivning bør være fokus 

på hvordan slike markeder ytterligere kan fremmes ved at de blir attraktive for investorer, reduserer 

administrative byrder for utstedere og gir videre incentiver for utstedere til å hente inn kapital på 

slike markeder. 

 

I norsk rett er regler om SMB-vekstmarkeder gjennomført i vphl § 9-31. Det fremgår av 

bestemmelsens første ledd at Finanstilsynet etter søknad fra operatør av en multilateral 

handelsfasilitet kan registrere fasiliteten som vekstmarked for små og mellomstore bedrifter. 
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Det er i dag ingen handelsplasser registrert som SMB-vekstmarkeder i Norge. Det er likevel 

sannsynlig at det vil kunne bli registrert SMB-vekstmarkeder i Norge i fremtiden. Det finnes i dag en 

multilateral handelsfasilitet i Norge for verdipapirer, Euronext Growth. Denne drives av Oslo Børs. 

 

Merknader 

 

Rettslige konsekvenser 

SMB-vekstmarkedsforordningen endrer markedsmisbruksforordningen og prospektforordningen, 

som begge er gjennomført i norsk rett i verdipapirhandelloven. Forordningen vil bli gjennomført ved 

at inkorporasjonsbestemmelsene i verdipapirhandelloven oppdateres med henvisninger til SMB-

vekstmarkedsforordningen, og det er muligens også behov for enkelte andre justeringer i 

verdipapirhandelloven. 

Endringene som SMB-vekstmarkedsforordningen gjør i dirketiv 2014/65/EU (MiFID 2) forutsetter ikke 

endringer i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske 

forhold. Det er som nevnt ingen multilaterale handelsfasiliteter i Norge som er registrert som SMB-

vekstmarkeder. Det er imidlertid ventet at det vil endre seg. Når dette skjer er det grunn til å tro at 

endringene i SMB-forordningen vil styrke posisjonen til et slikt fremtidig marked i Norge. 

Endringene i prospektforordningen utvider virkeområdet til forenklet prospekt og EU-vekstprospekt. 

For de som blir omfattet av endringene, vil det bli enklere og mindre kostbart å utarbeide prospekt. 

 

Sakkyndige instansers merknader 

Saken er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der de 

departementene som rettsakten angår er representert. Spesialutvalget fant forordningen EØS-

relevant og akseptabel. 
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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 SOSIALDEPARTEMENTET 
32020D1782 Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2020/1782 av 25. november 2020 om 

endring av beslutning nr. 573/2014/EU om økt samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlinger – 

EØS-notat om rettsakten 

 

 

FINANSDEPARTEMENTET 
32020R0866 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/866 av 28. mai 2020 om endring av delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2016/101 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for forsvarlig verdsetting i henhold til 

artikkel 105 nr. 14 i forordning (EU) nr. 575/2013 – EØS-notat om rettsakten 

 

32021D0085 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/85 av 27. januar 2021 om 

likeverdighet mellom kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og 

rammereglene i De forente stater for sentrale motparter som har tillatelse fra og er underlagt tilsyn 

av USAs Securities and Exchange Commission –  EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0070 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/70 av 23. oktober 2020 om endring av 

delegert forordning (EU) 2018/1229 om tekniske reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin, med 

hensyn til dens ikrafttredelse – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0249 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/249 av 17. februar 2021 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 med hensyn til valutaer som er nært korrelert, 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0528 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/528 av 16. desember 2020 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til minstekrav til opplysninger i 

dokumentet som skal offentliggjøres med sikte på unntak fra prospekt i forbindelse med en 

overtakelse gjennom et ombyttingstilbud, en fusjon eller deling – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0529 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/529 av 18. desember 2020 som etablerer 

tekniske regulatoriske standarder som endrer delegert forordning (EU) 2017/583 som gjelder 

justering av likviditetsgrenser og handelsprosentiler brukt for å slå fast den spesifikke størrelsen for 

instrumentet og som får anvendelse på visse andre instrumenter enn egenkapitalinstrumenter – 

EØS-notat om rettsakten 

  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/des/styrket-samarbeid-mellom-de-offentlige-arbeidsmarkedsetatene-pes-/id2691819/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/midlertidige-tilpasninger-til-covid-19-pandemien-av-regelverket-om-forsvarlig-verdsettelse-i-henhold-til-art.-105-14-i-crr-/id2790900/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/apr/likeverdsvurdering-etter-emir-for-sentrale-motpartar-i-usa/id2845911/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/utsatt-ikrafttredelse-av-utfyllende-bestemmelser-til-csdr-om-oppgjorsdisiplin/id2838989/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/gjennomforingsbestemmelser-om-tett-korrelerte-valutaer-i-henhold-til-crr-endringsbestemmelser/id2859924/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/prospektforordningen-for-verdipapirer-utfyllende-bestemmelser-om-krav-til-opplysninger-i-dokument-for-a-benytte-for-unntak-fra-prospekt/id2856917/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/apr/utfyllande-reglar-til-mifir-om-justering-av-likviditetsgrenser-og-handelsprosentilar-for-ikkje-eigenkapitalinstrument/id2849844/
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
32020R1207 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1207 av 19. august 2020 om 

fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 med 

hensyn til felles spesifikasjoner for reprosessering av engangsutstyr – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0077 Kommisjonsforordning (EU) 2021/77 av 27. januar 2021 om avslag på helsepåstander 

om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0418 Kommisjonsforordning (EU) 2021/418 av 9. mars 2021 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF hva angår nicotinamidribosidklorid og 

magnesiumcitratmalat som brukes til fremstilling av kosttilskudd og hva angår måleenheten som 

brukes for kopper – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0468 Kommisjonsforordning (EU) 2021/468 av 18. mars 2021 om endring av vedlegg III til 

europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 når det gjelder planter som inneholder  

hydroxyantracenderivater  – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0571 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/571 om endring av vedlegg til forordning 

(EU) nr. 609/2013 over stoffer som kan tilsettes morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, 

barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0572 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/572 om endring av dato for anvendelse av 

visse bestemmelser i  delegert forordning (EU) nr. 2016/127 – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0668 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/668 av 23. april 2021 om tillatelse 

til å endre vilkårene for bruk av chiafrø (Salvia hispanica) som et nytt næringsmiddel i henhold til 

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

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0670 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/670 av 23. april 2021 om tillatelse 

til å bringe oljen Schizochytrium sp. (WZU477) 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 om rettsakten 

 

32021R0705 Kommisjonsforordning (EU) 2021/705 av 28. april 2021 som endrer forordning (EF) nr. 

333/2007 med hensyn til nødvendig antall delprøver og ytelseskriteriene for noen analysemetoder – 

EØS-notat om rettsakten 

 

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 
32020D1729 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1729 av 17. november 2020 om 

overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier og 

om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2013/652/EU – EØS-notat om rettsakten 

  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/sep/reprosessering-av-medisinsk-utstyr-til-engangsbruk/id2791690/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/avslag-pa-helsepastander/id2835731/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/nikotinamid-og-magnesiumforbindelser-i-kosttilskudd/id2790516/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/-hydroxyantracenderivater-i-naringsmidler/id2830523/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/regulering-av-stoffer-til-naringsmidler-til-sarskilte-grupper/id2839927/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/forlengelse-av-overgangsperioden-for-morsmelkerstatninger-og-tilskuddsblandinger-basert-pa-proteinhydrolysater/id2846872/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/apr/ny-mat-endring-av-bruksbetingelser-for-chiafro-salvia-hispanica/id2846877/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/apr/ny-mat-olje-fra-schizochytrium-sp.-stammen-wzu477-som-tilhorer-arten-schizochytrium-limacinum/id2846878/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/endring-av-forskrift-om-provetaking-og-analyser-av-forurensende-stoffer-i-naringsmidler/id2846875/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/kartlegging-av-antimikrobiell-resistens/id2838976/
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
32020R1565 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1565 av 27. oktober 2020 om endring av vedlegg II, III 

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

for rester av 1,4-diaminobutan, 1-metylsyklopropen, ammoniumacetat, bifenazat, klorantraniliprol, 

klormekvat, cyprodinil, kalkstein, mandipropamid, pepper, pyridaben, repellenter: blodmel, 

algeekstrakt og trimetyaminhydroklorid i eller på visse produkter – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R1566 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1566 av 27. oktober 2020 om endring av vedlegg II og 

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

rester av bupurimat, karfentrazon-etyl, etirimol og pyriofenon i eller på visse produkter –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0155 Kommisjonsforordning (EU) 2021/155 av 9. februar 2021 om endring av vedlegg II, III og 

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

rester av karbontetraklorid, klortalonil, klorprofam, dimetoat, etoprofos, fenamidon, metiokarb, 

ometoat, propikonazol og pymetrozin i eller på visse produkter –  EØS-notat om rettsakten 

 

32020R0585 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/585 av 27. april 2020 om et 

samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2021, 2022 og 2023 for å sikre overholdelse av øvre 

grenseverdier for rester av plantevernmidler og for å vurdere forbrukernes eksponering for 

plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0616 Kommisjonsforordning (EU) 2021/616 av 13. april 2021 om endring av vedlegg II, III og V 

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

rester av benalaksyl, benalaksyl-M, diklorbenil, fluopikolid, prokvinazid og pyridalyl i eller på visse 

produkter – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0618 Kommisjonsforordning (EU) 2021/618 av 15. april 2021 om endring av vedlegg II og III til 

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

av diklofop, fluopyram, ipokonazol og terbutylazin i eller på visse produkter –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0644 Kommisjonsforordning (EU) 2021/644 av 15. april 2021 om endring av vedlegg II og III til 

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

av fluksapyroksad, hymeksazol, metamitrion, penflufen og spirotetramat i eller på visse produkter – 

EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0663 Kommisjonsforordning (EU) 2021/663 av 22. april 2021 om endring av vedlegg III til 

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

av klordekon i eller på visse produkter – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R2041 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2041 av 11. desember 2020 som 

endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/585 som gjelder antall prøver som må tas ut og 

analyseres av hvert medlemsland i forbindelse med at Storbritannia går ut av den europeiske Union 

og det europeiske atomenergifellesskapet – EØS-notat om rettsakten 

  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/plantevernmiddelrester-20201565/id2790756/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/plantevernmiddelrester-20201566/id2790777/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/plantevernmiddelrester-fo.-2021155/id2839328/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/samordnet-flerarig-kontrollprogram-i-eu-for-2021-2022-og-2023-for-mrl-for-rester-av-plantevernmidler-i-mat-/id2786251/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/plantevernmiddelrester-d06749905-sante100342020/id2839330/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/plantevernmiddelrester-d06743705-sante100442020/id2839329/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/plantevernmiddelrester-d06743905-sante-100322020/id2839326/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/plantevernmiddelrester-d06896904-sante125102019/id2839332/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/eu-koordinert-kontrollprogram-plantevernmiddelrester-fo.-20202041-endrer-fo.-2020585/id2839331/
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET  
32021R0621 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/621 av 15. april 2021 som endrer 

forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet imidakloprid – EØS-notat om rettsakten 

 

 

KLIMA-OG MILJØDEPARTEMENTET  
32019L1922 Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1922 av 18. november 2019 om endring, med sikte på 

tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utviklingen, av nr. 13 i del III i vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EU om sikkerhetskrav til leketøy med hensyn til 

aluminium – EØS-notat om rettsakten 

 

32019L1929 Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1929 av 19. november 2019 om endring av tillegg C i 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF for å vedta særlige grenseverdier for 

kjemikalier som brukes i visse leketøy med hensyn til formaldehyd – EØS-notat om rettsakten 

 

32020D1071 Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1071 av 18. mai 2020 om endring av direktiv 

2003/87/EF (kvotedirektivet) for å ekskludere innkommende flyvninger fra Sveits fra kvotesystemet – 

EØS-notat om rettsakten 

 

32020L2088 Kommisjonsdirektiv (EU) 2020/2088 av 11. desember 2020 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF med hensyn til merking av duftallergener i leketøy – 

EØS-notat om rettsakten 

 

32020L2089 Kommisjonsdirektiv (EU) 2020/2089 av 11. desember 2020 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF med hensyn til forbud mot duftallergener i leketøy – 

EØS-notat om rettsakten 

 

32020R1044 Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/1044 av 8. mai 2020 om utfylling av 

forordning (EU) 2018/1999 med hensyn til verdier for globalt oppvarmingspotensiale og 

retningslinjer for utslippsregnskap og unionens system for utslippsregnskap og som opphever 

delegert rettsakt (EU) nr. 666/2014 – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R1208 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1208 av 7. august 2020 for 

struktur, format, rapporteringsprosess og revisjon av informasjon rapportert av medlemsland etter 

regulering (EU) 2018/1999 og som opphever gjennomføringsrettsakt (EU) 749/2014 –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32021D0098 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/98 av 28. januar 2021 om ikke å 

godkjenne esbiotrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18 –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32021D0103 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/103 av 29. januar 2021 om ikke å 

godkjenne karbondioksid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 19 –  

EØS-notat om rettsakten 

  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/apr/legemiddelrester-imidakloprid-antiparasittmiddel-til-laksefisk/id2857794/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/toysaluminium/id2677070/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/toysformaldehyd/id2677072/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/juni/eu-ets-luftfart---swiss-link/id2721309/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/toysduftallergener-som-skal-merkes-pa-leketoy/id2785919/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/toysduftallergener-som-ikke-tillates-i-leketoy/id2785918/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/aug/delegert-rettsakt-om-gwp-og-retningslinjer-for-utslippsregnskap/id2784552/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/sep/gjennomforingsrettsakt-til-styringssystemet/id2788041/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/biocid-ikke-godkjenning-av-esbiotrin-i-pt-18/id2841722/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/biocid-ikke-godkjenning-av-karbondioksid-i-pt-19/id2841721/
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32021D0355 Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/355 av 25. februar 2021 vedrørende nasjonale planer 

for tildeling av vederlagsfrie klimakvoter i henhold til artikkel 11 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32021L0647 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/647 av 15. januar 2021 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 bruk av visse komponenter som inneholder bly og 

seksverdig krom i elektriske og elektroniske tennere i eksplosive varer til sivil bruk (yrkesmessig bruk) 

– EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0407 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/407 av 3. november 2021 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere sitronsyre som et aktivt stoff 

i forordningens vedlegg I – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0447 Kommisjonsforordning (EU) 2021/447 av 12. mars 2021 om fastsettelse av reviderte 

utslippsstandarder for vederlagsfri tildeling av klimakvoter i perioden 2021 til 2025 i henhold til 

artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0643 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/643 av 3. februar 2021 om endring, med 

sikte på tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utviklingen, av del 1 i vedlegg VI til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merkingog emballering av 

stoffer og stoffblandinger – EØS-notat om rettsakten 

 

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 
32020R1643 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1643 av 5. november 2020 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperiodene for 

de aktive stoffene kalsiumfosfid, denatoniumbenzoat, haloksyfop-P, imidakloprid, pencykuron and 

zetacypermetrin – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R1740 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1740 av 20. november 2020 om 

fastsettelse av nødvendige bestemmelser for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse av 

aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og oppheving 

av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R1755 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1755 av 24. november 2020 om 

godkjenning av preparatet av Bacillus coagulans DSM 32016 som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende 

og avvendte smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler (innehaver av godkjenningen: 

Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R1760 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1760 av 25. november 2020 om 

godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle 

svinearter, inkludert purker, andre enn ammende purker, til nytte for diende smågris (innehaver av 

godkjenningen: Chr. Hansen A/S) – EØS-notat om rettsakten 

  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/nim-beslutningen-2021/id2838832/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/rohs2vedlegg-iiibly-og-krom45/id2843593/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/biocid-inkludering-av-sitronsyre-i-vedlegg-i/id2853918/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/utslippsstandarder-2021-2025/id2844294/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/apr/clp-vedlegg-vi-endring-i-merknader/id2844053/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/plantevernmidler-kalsiumfosfid-m.fl.-utlop-godkjenningsdato/id2827171/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/plantevernmidler-prosedyrer-fornying-av-godkjenninger/id2827172/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer3/id2827168/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer/id2827166/
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32020R1762 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1762 av 25. november 2020 om 

godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 og Bacillus 

amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, 

egglegging eller avl (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S) – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R1799 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1799 av 30. november 2020 om 

godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii CGMCC 12056 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler (innehaver av godkjenningen: 

Andrés Pintaluba S.A.) – EØS-notat om rettsakten 

32020R2087 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2087 av 14. desember 2020 om 

avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet mankozeb i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R2119 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2119 av 16. desember 2020 om 

fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

alle svinearter (avvente), oppfôringskyllinger, livkylling, alle mindre utbredte fuglearter til oppfôring 

eller egglegging, og oppheving av forordning (EU) nr. 1117/2010 og (EU) nr. 849/2012 –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32020R2121 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2121 av 16. desember 2020 om 

godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii DSM 32854 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter, prydfugler, smågris, slaktegris, avlspurker og mindre 

utbredte svinearter for oppfôring eller avl (innehaver av godkjenningen: Huvepharma EOOD) –   

EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0329 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/329 av 24. februar 2021 om 

fornyelse av godkjenningen av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase til 

slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen: Aveve NV) og om oppheving av forordning (EF) nr. 

1091/2009 – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0330 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/330 av 24. februar 2021 om 

godkjenning av eit preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella phaffii CECT 13094 som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktesvin, mindre utbreidde svineartar, slaktekalkunar ogkalkunar som 

vert fôra opp for avl (innehavar av godkjenninga: Fertinagro Biotech S.L.) – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0367 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/367 av 1. mars 2021om fornya 

godkjenning av eit preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetjingsstoff i fôrvarer 

til kalvar meinte for avl, og om oppheving av forordning (EF) nr. 883/2010 (innehavar av 

godkjenninga: S.I. Lesaffre) – EØS-notat om rettsakten 

 

32021L0415 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/415 av 8. mars 2021 om endring av 

rådsdirektiv 66/401/EØF og 66/402/EØF for å tilpasse taksonomiske grupper og navn på visse 

frøarter og ugress til utviklingen av vitenskapelig og teknisk kunnskap – EØS-notat om rettsakten 

  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer2/id2827167/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer16/id2838974/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/plantevernmidler-mankozeb-avslag-regodkjenning/id2827327/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer7/id2838965/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer17/id2838975/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/forvarer2/id2838984/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/forvarer3/id2838985/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/forvarer3/id2838980/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/savarer-endringer-i-vitenskapelige-navn/id2850954/
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32021R0420 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/420 av 9. mars 2021 om retting av 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/1097 om godkjenning av luteinrike ekstrakt og lutein-

/zeaxantinekstrakt frå Tagetes erecta som tilsetjingsstoff i fôrvarer til fjørfe (bortsett frå kalkunar) 

meinte for slakt eller eggproduksjon og til mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt eller 

eggproduksjon – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0422 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/422 av 9. mars 2021 om 

godkjenning av eit preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til 

verpehøner (innehavar av godkjenninga: Lactosan GmbH & Co KG) – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0508 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/508 av 23. mars 2021 om fornyet 

godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for avvente smågriser, og om oppheving av forordning (EU) nr. 170/2011 (innehaver av 

godkjenningen er Prosol SpA) – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0984 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/984 av 17. juni 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til anvendelsesperioden for midlertidige tiltak 

– EØS-notat om rettsakten 

 

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG NÆRINGS-OG FISKERIDEPARTEMENTET  
32020R1761 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1761 av 25. november 2020 om 

godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved fermentering av Escherichia coli KCCM 

80109 og Escherichia coli KCCM 80197 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32020R1764 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1764 av 25. november 2020 om 

godkjenning av dinatrium 5’-inosinat produsert ved fermentasjon med Corynebacterium stationis 

KCCM 80161 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R1795 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1795 av 30. november 2020 om 

godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter – 

EØS-notat om rettsakten 

 

32020R1796 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1796 av 30. november 2020 om 

godkjenning av L-glutamin produsert av Corynebacterium glutamicum KCCM BP-02524 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R1797 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1797 av 30. november 2020 om 

godkjenning av L-valin produsert av Escherichia coli KCCM 801593 som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R1798 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1798 av 30. november 2020 om 

godkjenning av L-lysinmonohydroklorid produsert av Corynebacterium glutamicum DSM 32932 og L-

lysinsulfat produsert av Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten 

  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/forvarer11/id2861184/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/forvarer/id2842181/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/forvarer2/id2842182/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juni/forlengelse-koronatiltak-kontrollforordningen/id2862876/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer6/id2827173/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer4/id2827169/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer10/id2838968/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer12/id2838970/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer13/id2838971/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer14/id2838972/
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32020R1800 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1800 av 30. november 2020 om 

godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med Corynebacterium 

glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R2117 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2117 av 16. desember 2020 om 

fornyet godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 med nytt 

navn ‘selenberiket gjær Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399’ som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle 

dyrearter, og oppheving av forordning (EF) nr. 900/2009 – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R2118 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2118 av 16. desember 2020 om 

fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle 

dyrearter og oppheving av forordning (EU) nr. 514/2010 – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R2120 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2120 av 16. desember 2020 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1964 med hensyn til godkjenningen av et preparat 

av montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0343 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/343 av 25. februar 2021 om 

godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri DSM 29026 som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0344 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/344 av 25. februar 2021 om 

godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0346 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/346 av 25. februar 2021 om 

godkjenning av eit preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetjingsstoff i fôrvarer 

til alle dyreartar – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0363 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/363 av 26. februar 2021om 

godkjenning av eit preparat av fumonisinesterase framstilt av Komagataella phaffii DSM 32159 som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0412 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/412 av 8. mars 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 med hensyn til gjennomgåelsen av suspenderingen av 

godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetningsstoff – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0421 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/421 av 9. mars 2021 om 

godkjenning av tinktur av Artemisia vulgaris L. (tinktur av burot) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle 

dyreartar – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0426 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/426 av 10. mars 2021 om retting av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011 med hensyn til godkjenningen av Lactococcus lactis 

(NCIMB 30160) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten 

  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer9/id2838967/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer11/id2838969/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer8/id2838966/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer18/id2838999/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/forvarer2/id2838979/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/forvarer/id2838978/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/forvarer/id2838983/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/forvarer4/id2838981/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/forvarer10/id2850947/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/forvarer9/id2850946/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/forvarer4/id2850940/
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32021R0485 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/485 av 22. mars 2021 om 

godkjenning som tilsetningsstoff i fôrvarer av eterisk ingefærolje fra Zingiber officinale Roscoe for 

alle dyrearter, av ingefæroleoresin fra Zingiber officinale Roscoe for slaktekyllinger, verpehøner, 

slaktekalkuner, smågris, slaktegris, purker, melkekyr, slaktekalv (melkeerstatninger), storfe for 

slakting, sauer, geiter, hester, kaniner, fisk og kjæledyr, og ingefærtinktur fra Zingiber officinale 

Roscoe for hester og hunder – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0505 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/505 av 23. mars 2021 om avslag på 

godkjenning av 60 % fosforsyrepå silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører 

funksjonsgruppen konserveringsmidler – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0506 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/506 av 23. mars 2021 om 

godkjenning av metanetiol som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0507 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/507 av 23. mars 2021 om fornyet 

godkjenning av pyridoksinhydroklorid (vitamin B6) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og 

om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 515/2011 – EØS-notat om rettsakten 

 

32021R0551 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/551 av 30. mars 2021 om 

godkjenning av gurkemeieekstrakt, gurkemeieolje og gurkemeie-oleoharpiks frå jordstengelen til 

Curcumalonga L. som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar, og av gurkemeietinktur frå 

jordstengelen til Curcuma longa L. som tilsetjingsstoff i fôrvarer til hestar og hundar –  

EØS-notat om rettsakten 

 
 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
32020R2116 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2116 av 16. desember 2020 om 

fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av Echerichia coli ATCC 

9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av dets bruksbetingelser til andre fisk 

med finner, og oppheving av forordning (EF) nr. 244/2007 – EØS-notat om rettsakten 

 
 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
32020D1806 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1806 av 25. november 2020 om 

godkjenning av bruken av frirullingsfunksjonen med motoren i gang i personbiler med 

forbrenningsmotorer og i hybride elkjøretøyer med ikke-ekstern oppladning som en innovativ 

teknologi i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 og om oppheving av 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU, 2013/341/EU, 2013/451/EU, 2013/529/EU, 

2014/128/EU, 2014/465/EU, 2014/806/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/206, (EU) 2015/279, (EU) 

2015/295, (EU) 2015/1132, (EU) 2015/2280, (EU) 2016/160, (EU) 2016/265, (EU) 2016/588, (EU) 

2016/362, (EU) 2016/587, (EU) 2016/1721, (EU) 2016/1926, (EU) 2017/785, (EU) 2017/1402, (EU) 

2018/1876, (EU) 2018/2079, (EU) 2019/313, (EU) 2019/314, (EU) 2020/728, (EU) 2020/1102 og (EU) 

2020/1222 – EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/forvarer8/id2850945/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/forvarer3/id2850939/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/forvarer5/id2850941/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/forvarer7/id2850943/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/forvarer6/id2850942/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forvarer15/id2838973/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/godkjenning-av-en-frirullingsfunksjon-for-visse-personbiler-for-reduksjon-av-co2-utslipp/id2848789/

