EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØSkomiteen 20. mars 2020
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
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
32016R1628 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 av 14. september
2016 om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler og
typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om
endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og
oppheving av direktiv 97/68/EF
Sammendrag av innhold
For å redusere luftforurensningen fastsatte europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF
harmoniserte krav til utslipp fra mobile ikke-veigående maskiner. Mobile ikke-veigående maskiner
dekker et bredt spekter av forbrenningsmotorer som er montert i maskiner i alt fra mindre håndholdt
utstyr, anleggsmaskiner, lokomotiver og fartøy som brukes på indre vannveier.
Forordning (EU) nr. 2016/1628 erstatter direktiv 97/68/EF med endringsdirektiver. Forordningen
endrer i tillegg forordning (EU) 1024/2012 (IMI-regulativet) og forordning (EU) 167/2013 om
typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer.
Forordning 2016/1628 viderefører noen krav fra direktiv 97/68/EF, men fastsetter på noen områder
også nye og strengere krav til utslipp da det har vært behov for å justere utslippsgrensene i tråd med
teknologiske fremskritt for motorproduksjon, samt for at EU skal kunne oppnå sine politiske mål om
luftkvalitet. Formålet med forordningen er å beskytte helse, miljø samt sikre et velfungerende indre
marked for motorer i ikke-veigående maskiner. De nye kravene fremgår av forordningens bilag II og
omtales som «Trinn V-emisjonsgrenser».
I forordningen er det nedfelt både administrative og tekniske krav til EU-typegodkjenning.
Det er vedtatt nye og forenklede administrative prosedyrer for typegodkjenning og håndheving av
reglene. En endring fra tidligere direktiv er at forordningen kun nedsetter grunnleggende regler og
prinsipper for typegodkjenning.
Kommisjonen er gitt delegert myndighet til å vedta rettsakter og gjennomføringsrettsakter for mer
tekniske detaljer i prosessen. Forordningen er totalharmoniserende.
Forordningen legger til rette for utveksling av data og opplysninger mellom nasjonale myndigheter
og mellom nasjonale myndigheter og Kommisjonen (ESA) i forbindelse med EU-typegodkjenninger.
De nye forenklede administrative prosedyrene skal bidra til å forbedre håndhevingen av regelverket,
herunder styrkede regler for markedsovervåkning.
Nytt i forordningen er at det fastsettes krav for produsenter av mobile ikke-veigående maskiner som
skal sikre at motorenes prestasjoner hva gjelder utslipp av gass og partikler, blir opprettholdt ved
monteringen av motoren i maskiner.
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Forordningen nedsetter også krav til importørers og distributørers forpliktelser.
Forordningen har et utvidet anvendelsesområde sammenlignet med tidligere direktiv, ved at motorer
til en del skogs- og landbruksmaskiner nå omfattes.
Forordningen artikkel 57 stiller krav til nasjonale myndigheter om å fastsette sanksjonsregler for
overtredelser av forordningen.
Merknader
Forordningen er hjemlet i traktaten om Den Europeiske Unions virkemåte artikkel 114. Artikkel 114
gir hjemmel for å vedta rettsakter om det indre markeds opprettelse og funksjon. Forordningen er
behandlet i tråd med den alminnelige lovgivningsprosedyren i henhold til traktaten om Den
Europeiske Unions virkemåte artikkel 294.
Rettslige konsekvenser
Arbeidstilsynet har hatt på høring forslag til gjennomføring av EU-forordning nr. 2016/1628 om
utslippsgrenser for forurensende luftarter og partikler og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer
til mobile ikke-veigående maskiner.
Forordningen erstatter direktiv 97/68/EF om forholdsregler mot utslipp av gass- og partikkelbasert
forurensning fra forbrenningsmotorer til montering i ikke-veigående mobile maskiner, med
endringsdirektiver. Dette direktivet er i dag gjennomført i norsk rett gjennom vedlegg XII til forskrift
20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften). I høringen ble det foreslått at EU-forordning
nr. 2016/1628 tas inn som et nytt vedlegg XII til maskinforskriften, til erstatning for gjeldende
vedlegg XII.
I høringsomgangen er det ikke kommet innvendinger verken mot reglene i forordningen som sådan
eller forslaget om at denne skal gjennomføres i norsk rett gjennom vedlegg til maskinforskriften. I sitt
høringssvar stilte imidlertid Justis- og beredskapsdepartementet spørsmål ved om den aktuelle
forskriftshjemmelen i arbeidsmiljøloven § 5-5 sjuende ledd er tilstrekkelig vid i relasjon til
håndhevelse av aktørenes opplysningsplikter etter forordningens artikkel 57. Justis- og
beredskapsdepartementet påpekte i den forbindelse også at det etter gjeldende rett neppe er
hjemmel til å reagere med overtredelsesgebyr ved brudd på opplysningspliktene i forordningen.
Forordningens artikkel 57 stiller krav til nasjonale myndigheter om å fastsette sanksjonsregler for
overtredelser av forordningen. Sanksjonene skal være «virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen
og virke avskrekkende». Ved å innta forordningen som vedlegg til maskinforskriften vil
arbeidsmiljølovens sanksjons- og straffehjemler i utgangspunktet være anvendelige ved brudd på
bestemmelsene i forordningen. Arbeids- og sosialdepartementet er enig med Justis- og
beredskapsdepartementet i at arbeidsmiljøloven i dag ikke gir grunnlag for å bruke
arbeidsmiljølovens administrative reaksjonshjemler overfor brudd på plikt til å gi opplysninger,
ettersom det ikke henvises til opplysningsplikten i arbeidsmiljøloven § 18-6. Det er videre
departementets oppfatning at artikkel 57 sitt krav om effektive sanksjoner innebærer at det
muligens ikke vil være tilstrekkelig å vise til at brudd på opplysningsplikt etter arbeidsmiljøloven er
straffesanksjonert. Brudd på plikt til å gi opplysninger vil etter omstendighetene måtte anses som et
alvorlig lovbrudd som bør kunne sanksjoneres som andre brudd på lovens offentligrettslige plikter.
Et forslag om at arbeidsmiljølovens administrative reaksjonsmidler skal kunne brukes også overfor
brudd på plikt til å gi opplysninger, har også vært på høring. Arbeids- og sosialdepartementet legger
til grunn at en slik endring vil sikre at kravet til sanksjoner i forordningens artikkel 57 blir ivaretatt.
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Når det gjelder hjemmelsspørsmålet, gir arbeidsmiljøloven § 5-5 sjuende ledd hjemmel til i forskrift å
gi nærmere bestemmelser om maskiner og annet arbeidsutstyr, herunder om a) konstruksjon,
utførelse oppstilling, merking mv., b) godkjenning, c) godkjenning av organer som skal utøve kontroll
knyttet til produksjon og d) undersøkelse eller besiktigelse.
Departementet mener at det kan argumenteres for at bestemmelsene om opplysningsplikt i
forordningen regulerer en informasjonsflyt som er en nødvendig del av ordningen med
typegodkjenning, og at kravene dermed ligger innenfor hjemmelen i § 5-5 sjuende ledd, jf.
myndigheten til å gi regler om «godkjenning» og «undersøkelse eller besiktigelse». Generelt mener
imidlertid departementet at det er uheldig med eventuell tvil om dette, og et forslag om å klargjøre
hjemmelsgrunnlaget er derfor under vurdering.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge er allerede gjennom implementeringen av europaparlamentets og rådsdirektiv 97/68/EF og
forordning (EF) nr. 765/2008 i stor grad forpliktet til å gjennomføre forpliktelsene etter forordningen.
Implementeringen av forordningen antas ikke å føre til betydelige administrative konsekvenser for
Norge, ut over ordinært regelverksarbeid.
Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten har vært
behandlet i spesialutvalget for indre marked, der berørte departementer er representert.
Arbeidstilsynet har i to omganger hatt på høring forslag til endringer i maskinforskriften for å
gjennomføre forordningen. I høringsomgangene har det ikke kommet innvendinger verken mot
reglene i forordningen som sådan eller forslaget om at denne skal gjennomføres i norsk rett gjennom
vedlegg til maskinforskriften. Justis- og beredskapsdepartementet stilte imidlertid spørsmål vedr.
enkelte sider av forholdet til norsk rett, jf. omtale under rettslige vurderinger ovenfor.
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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
32018R0989 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/989 av 18. mai 2018 om endring og retting
av delegert forordning (EU) 2017/654 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)
2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og
typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner –
EØS-notat om rettsakten

FINANSDEPARTEMENTET
32019R0981 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/981 av 8. mars 2019 om endring av delegert
forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang
til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) –
EØS-notat om rettsakten
32019R1865 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1865 av 6. juni 2019 om retting av den
rumenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og
gjenforsikring (Solvens II) – EØS-notat om rettsakten
32019D2211 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2211 av 19. desember 2019 om
endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 om fastsettelse av at rammereglene som
gjelder for sentrale motparter i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset
tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 –
EØS-notat om rettsakten

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
32019R1966 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1966 av 27. november 2019 om endring og retting av
vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske
produkter – EØS-notat om rettsakten

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET, KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OG
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
32019R1691 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1691 av 9. oktober 2019 om endring av vedlegg V til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning
av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) – EØS-notat om rettsakten

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
32019D1993 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1993 av 28. november 2019 om
anerkjennelse av «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» for å dokumentere samsvar med
bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF –
EØS-notat om rettsakten
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32018D0853 Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2018/853 av 30. mai 2018 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013, europaparlaments- og rådsdirektiv
94/63/EF og 2009/31/EF og rådsdirektiv 86/278/EØF og 87/217/EØF med hensyn til
saksbehandlingsregler på området miljørapportering og om oppheving av rådsdirektiv 91/692/EØF –
EØS-notat om rettsakten

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
32019D1372 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1372 av 19. august 2019 om
gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til overvåking og
rapportering – EØS-notat om rettsakten

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
32019R1100 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1100 av 27. juni 2019 om ikke å
fornye godkjenningen av det aktive stoffet desmedifam i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32019R0989 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/989 av 17. juni 2019 om ikke å
fornye godkjenningen av det aktive stoffet klorprofam i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32019R1085 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1085 av 25. juni 2019 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet 1-metylsyklopropen i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, om endring av vedlegget til
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og om endring av vedlegget til
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 – EØS-notat om rettsakten
32019R1137 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1137 av 3. juli 2019 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet dimetenamid-p i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32019R1101 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1101 av 27. juni 2019 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet tolklofosmetyl i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32019R1090 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1090 av 26. juni 2019 om ikke å
fornye godkjenningen av det aktive stoffet dimetoat i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32019R1138 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1138 av 3. juli 2019 om
godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
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32019R0716 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/716 av 30. april 2019 om endring
av gjennomføringsforordning (EU) nr. 22/2013 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for
godkjenning av det aktive stoffet cyflumetofen – EØS-notat om rettsakten
32019R1690 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1690 av 9. oktober 2019 om
fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfa-cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av
plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr.
540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32019R0676 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/676 av 29. april 2019 om
godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko ABE-IT 56 (komponenter av lysat av Saccharomyces
cerevisiae stamme DDSF623) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009
om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32019R1605 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1605 av 27. september 2019 om
godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om
endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 –
EØS-notat om rettsakten
32019R1589 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1589 av 26. september 2019
om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av
godkjenningsperiodene for de aktive stoffene amidosulfuron, beta-cyflutrin, bifenoks, klortoluron,
klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron,
diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil,
MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproksyfen, tiofanatmetyl, triflusulfuron og
tritosulfuron – EØS-notat om rettsakten
32019R1606 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1606 av 27. september 2019 om
ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet metiokarb i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
32019R1583 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1583 av 25. september 2019 om
endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 om fastsettelse av detaljerte tiltak for
gjennomføring av de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet med hensyn til
cybersikkerhetstiltak – EØS-notat om rettsakten
32019D1119 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 av 28. juni 2019 om
godkjenning av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med
forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt, som en innovativ
teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 443/2009 – EØS-notat om rettsakten
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Endringer sammenlignet med foreløpig liste oversendt Stortinget
17. februar 2020
I. Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter
som krever forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i
norsk handlefrihet
FINANSDEPARTEMENTET
32014R1286 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 av 26. november 2014 om
nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for
ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) (trukket av EU)
32018L0843 Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv
(2015/849) om tiltak for bruk av det finansielle system i forbindelse med hvitvasking av penger eller
finansiering av terrorisme, og om endring av direktiv 2009/101/EF (AMLD V) (trukket av
Liechtenstein)

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
32018R1212 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1212 av 3. september 2018 om
fastsettelse av minstekrav til gjennomføring av bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv
2007/36/EF med hensyn til aksjeeieres identitet, overføring av opplysninger og tilrettelegging for
utøvelse av aksjeeierrettigheter (trukket av Island)
32019R0515 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/515 av 19. mars 2019 om gjensidig
anerkjennelse av varer som omsettes lovlig i en annen medlemsstat, og om oppheving av forordning
(EF) nr. 764/2008 (trukket av Norge)

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
32016R1719 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. september 2016 om fastsettelse av
retningslinjer for langsiktig kapasitetstildeling (trukket av EU)
32015R1222 Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om fastsettelse av retningslinjer
for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (trukket av EU)
32017R1485 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 av 2. august 2017 om fastsettelse av
retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft (trukket av EU)
32017R2195 Kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 av 23. november 2017 om fastsettelse av
retningslinjer for balansering av elektrisk kraft (trukket av EU)
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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
32016R1904 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1904 av 14. juli 2016 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 med hensyn til produktintervensjon
(trukket av EU)
32016R2340 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2340 av 14. desember 2016 om
endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og
forsikringsbaserte investeringsprodukter med hensyn til dens anvendelsesdato (trukket av EU)
32017R0653 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om
sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP)
ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, gjennomgåelse og
endring av nøkkelinformasjonsdokumentene og vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre slike
dokumenter tilgjengelige (trukket av EU)
32018R0977 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/977 av 4 april 2018 om retting av den
bulgarske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2017/653 om utfylling av europaparlamentsog rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om nøkkelinformasjonsdokumenter om sammensatte og
forsikringsbaserte investeringsprodukter for ikke-profesjonelle investorer (PRIIP) ved fastsettelse av
tekniske reguleringsstandarder for presentasjon, innhold, gjennomgåelse og endring av
nøkkelinformasjonsdokumentene og vilkårene for å oppfylle kravet om å gjøre slike dokumenter
tilgjengelige (trukket av EU)

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
32009R0206 Kommisjonsforordning (EF) nr. 206/2009 av 5. mars 2009 om import av personlige
forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse og endring av forordning (EF) nr. 136/2004
(trukket av EU)
32013R0467 Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) nr. 467/2013 av 16. mai 2013 om endring
av forordning (EF) nr. 206/2009 om import av personlige forsendelser av produkter av animalsk
opprinnelse, hva angår informasjon gitt i plakatene til reisende og befolkningen generelt (trukket av
EU)
32018R1729 Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) 2018/1729 av 15. november 2018 som
endrer forordning (EF) nr. 206/2009 hva angår informasjon gitt i plakatene til reisende og
befolkningen generelt om bestemte personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse
(trukket av EU)
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32019R2122 Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2122 av 12.desember 2019 om tillegg til
Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til bestemte kategorier
med dyr og produkter som er unntatt fra offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner, særlig kontroll
av passasjerenes bagasje og små forsendelser med varer sendt til personer som ikke er ment å
plasseres på markedet, og endring av forordning (EU) nr. 142/2011 (trukket av EU)
32019R1559 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1559 av 16 september 2019 som endrer vedlegg II og
III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale
grenseverdier for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion i eller på visse produkter
(trukket av EU)
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 (trukket av EU)

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
32019R0988 Kommisjonsforordning (EU) 2019/988 av 17. juni 2019 om retting av den franske
språkversjonen av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -artikler ment å komme i
kontakt med næringsmidler (trukket av EU)
32019R1272 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1272 av 29. juli 2019 som
korrigerer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om fastsettelse av unionslisten over ny mat og
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2078 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for
betaglukaner fra gjær som ny mat-ingrediens etter forordning (EF) nr. 258/97 (trukket av EU)
32019R1676 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1676 av 7. oktober 2019 om retting av enkelte
språkversjoner av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om
tilsetningsstoffer i næringsmidler (trukket av EU)
32019R1870 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1870 av 7. november 2019 som endrer og retter
forordning (EC) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for erukasyre og hydrogencyanid i visse
næringsmidler (trukket av EU)
32019R1901 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1901 av 7. november 2019 om endring av forordning
(EF) nr. 1881/2006 med hensyn til den øvre grenseverdien for citrinin i kosttilskudd basert på ris
gjæret med rød gjær (Monascus purpureus) (trukket av EU)

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
32019D1206 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1206 av 12. juli 2019 om endring
av del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF når det gjelder dyrehelsesertifikatet for handel med
hunder, katter og ildere (trukket av EU)
32019D1664 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1664 av 30. september 2019 om
godkjenning av et laboratorium i Ukraina til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av
rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere (trukket av EU)
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32019D1895 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1895 av 7. november 2019 som
anerkjenner flere øyer i Portugal som fri for varroatose og endrer vedlegget til beslutning
2013/503/EU (trukket av EU)
32019R1293 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1293 av 29. juli 2019 om endring
av gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 når det gjelder listen over områder og tredjestater i
vedlegg II og helsesertifikatmodellen for hunder, katter og ildere i vedlegg IV (trukket av EU)
32019R1313 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1313 av 2. august 2019 om
godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens
NRRL B-50509 og Bacillus subtilis NRRL B-50510 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktegris og mindre
utbredte grisearter for oppfôring (innehaver av godkjenningen: Cargill Incorporated, represented by
Provimi Holding BV) (trukket av EU)
32019R1315 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1315 av 2. august 2019 om
godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff (i drikkevann) til
purker (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co) (trukket av EU)
32019R1324 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1324 av 5. august 2019 om
godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase tilvirket av Bacillus subtilis LMG S-27588 som
tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger eller livkyllinger, oppfôringskalkuner eller livkalkuner,
mindre utbredte fjørfearter til oppfôring, avl og verping, avvent smågris, slaktegris og mindre
utbredte grisearter (innehaver av godkjenningen: Puratos) (trukket av EU)
32019L1985 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/1985 av 28. november 2019 som
endrer direktiv nr. 2003/90/EF og 2003/91/EF om gjennomføring av artikkel 7 i rådsdirektivene
2002/53/EF og 2002/55/EF, når det gjelder sortskjennetegn og minstekrav ved sortsprøving av
jordbruksvekster og grønnsaker (trukket av EU)

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
32019D1970 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1970 av 26. november 2019 som
endrer vedlegg II til beslutning 93/52/EØF når det gjelder offisielt brucellose (B. melitensis)-fristatus
og vedlegg II av beslutning 2003/467/EF når det gjelder offisielt brucellose fristatus i visse regioner av
Spania og vedlegg I og II av beslutning 2008/185/EU når det gjelder fristatus og godkjenning av
utryddelsesprogram for Aujeszky's disease i visse regioner av Italia (trukket av EU)
32019R1869 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1869 av 7. november 2019 om endring og retting av
vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for visse
uønskede stoffer i fôrvarer (trukket av EU)
32019R0446 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/446 av 19 mars 2019 om
endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for
import av økologiske produkter fra tredjeland (trukket av EU)
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KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
32019D0708 Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/708 av 15. februar 2019 om sektorer som anses utsatt
for karbonlekkasje i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet) (trukket av Island)

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
32019R0517 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517 av 19. mars 2019 om
gjennomføringen og anvendelsen av toppdomenet .eu og om endring og oppheving av forordning
(EF) nr. 733/2002 og kommisjonsforordning (EF) nr. 874/2004 (trukket av Island)

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
32019R0128 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/128 av 16. januar 2019 om opprettelse
av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) og om oppheving av
rådsforordning (EØF) nr. 337/75 (trukket av Liechtenstein)

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 (trukket av 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 (trukket av EU)
32017L2110 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2110 av 15. november 2017 om en
inspeksjonsordning for sikker drift av roro-passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøyer som går i
rutetrafikk, og om endring av direktiv 2009/16/EF og oppheving av rådsdirektiv 1999/35/EF (trukket
av Island)
32017L2108 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2108 av 15. november 2017 om endring
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip (trukket
av Island)
32017L2109 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2109 av 15. november 2017 om endring
av rådsdirektiv 98/41/EF om registrering av personar som reiser med passasjerskip til eller frå
hamner i medlemsstatane i Fellesskapet, og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv
2010/65/EU om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra havner i
medlemsstatene (trukket av Island)
32018L0131 Rådsdirektiv (EU) 2018/131 av 23. januar 2018 om gjennomføring av Avtalen mellom
Den europeiske rederiforening (ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) om
endring av rådsdirektiv 2009/13/EF i samsvar med endringene i 2014 til Konvensjonen om sjøfolks
arbeids- og levevilkår vedtatt av Den internasjonale arbeidskonferansen 11. juni 2014 (trukket av
Island)
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OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
32013R0665 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013 av 3. mai 2013 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av støvsugarar (trukket
av EU)
32015D0715 Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/715 av 30. april 2015 om endring av vedlegg I til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for adgang til transmisjonsnett
(trukket av EU)

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
32016R1199 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1199 av 22. juli 2016 om endring av forordning (EU)
nr. 965/2012 for såvidt gjelder driftstillatelser for ytelsesbasert navigasjon, sertifisering og tilsyn med
data service leverandører og helikopter offshore operatører, samt retting av forordningen (trukket av
EU)
32018L0933 Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/933 av 29. juni 2018 om retting av den tyske
språkversjonen av direktiv 2006/126/EF om førerkort (trukket av Liechtenstein)

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