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ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 

 

Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter 

 

32016D0344 Beslutning om å etablere en europeisk plattform for å takle arbeid 

som ikke innrapporteres til myndighetene 

 

Sammendrag av innhold 

EU-kommisjonen la 9. april 2014 fram et forslag om å etablere en europeisk plattform for å styrke 

samarbeidet mellom håndhevingsmyndighetene og andre berørte aktører for å bekjempe arbeid som 

ikke innrapporteres til myndighetene (Svart arbeid eller uformelt arbeid, på engelsk "undeclared 

work"). Forslaget ble fremmet som grunnlag for en beslutning i EU-parlamentet og Rådet. Innholdet i 

beslutningen om å etablere plattformen er behandlet i trilogiforhandlinger. Det er oppnådd enighet 

mellom Europaparlamentet og Rådet. Parlamentet behandlet saken i plenum 2. februar 2016. Rådet 

vedtok beslutningen i møte 24. februar 2016. Rådet og Parlamentets beslutning ble kunngjort 9. mars 

2016. Plattformen ble etablert 27. mai 2016. 

Deltakelse i plattformen er obligatorisk for alle medlemsstatene i EU. Det deltar en representant fra 

hver av medlemsstatene, en representant fra Kommisjonen og fire representanter fra 

hovedorganisasjonene i arbeidslivet på EU-nivå. 

Som observatører inviteres følgende: 

• Representanter fra arbeidslivets parter på bransjenivå (14) 

• Eurofound (1) 

• EU-OSHA (Bilbao) (1) 

• ILO (1) 

• En representant fra hvert tredjeland i EØS-området (3) 

• Andre aktører, blant annet fra ulike EU-organer, kan inviteres som observatører etter behov.  

 

Plattformen skal bidra til å takle de sammensatte utfordringene med arbeid som ikke innrapporteres til 

myndighetene. Med begrepet "takle" menes å forebygge, avskrekke og bekjempe svart/uformelt 

arbeid, samt å fremme og oppmuntre til at arbeid innrapporteres til myndighetene. Utgangspunktet for 

plattformen er arbeid som i utgangspunktet er lovlig, men som ikke innrapporteres til offentlige 

myndigheter. Det vises til at definisjoner av hva som regnes som ikke-innrapportert arbeid vil variere 

mellom medlemsstatene. I beslutningen nevnes det særskilt at plattformen også skal omfatte arbeid 

som oppgis på feilaktig grunnlag. Et eksempel på dette er å oppgi at en er selvstendig 

næringsdrivende mens man egentlig er arbeidstaker. 

I beslutningsgrunnlaget slås det fast at hovedansvaret for å bekjempe svart/uformelt arbeid ligger hos 

den enkelte medlemsstat. Begrunnelsen for at det etableres en plattform på EU-nivå på dette området 

er at det gjelder utfordringer som er felles for alle land, og at sakene ofte går på tvers av 

landegrensene. Plattformen skal bidra til mer effektiv oppfølging på EU-nivå og fra nasjonale 

myndigheter, samtidig som de respektive nasjonale myndigheters kompetanse og framgangsmåte 

skal respekteres. Plattformen skal bidra til: 

• Å styrke samarbeidet mellom relevante myndighetsorganer i medlemsstatene og andre aktører for 

mest mulig effektivt å takle svart/uformelt arbeid i sine ulike former, samt urettmessig innrapportert 

arbeid. 

• Å forbedre kapasiteten hos medlemsstatenes ulike myndighetsorganer og aktører når det gjelder 

å takle de grenseoverskridende aspekter ved svart/uformelt arbeid, og på den måten bidra til like 

og rettferdige konkurranseforhold. 
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• Å øke publikums oppmerksomhet om forhold knyttet til svart/uformelt arbeid og om behovet for 

egnede tiltak, og oppmuntre medlemsstatene til å styrke sin innsats.  

 

I samarbeidet gjennom plattformen skal det legges vekt på aktiviteter som gir økt kunnskap om temaet 

gjennom felles definisjoner, tilnærminger og kartlegginger, økt kunnskap om, og felles forståelse av, 

ulik praksis og systemer for å takle utfordringene, inkludert de grenseoverskridende aspektene. Videre 

skal en blant annet etablere virkemidler for effektiv deling av informasjon og erfaringer, for eksempel 

en kunnskapsbank med oversikt over tiltak som gjennomføres i medlemsstatene, utvikle verktøy som 

retningslinjer for håndheving av regelverk, beste praksis og deling av retningslinjer for tilsyn, samt 

fasilitere og støtte ulike former for samarbeid mellom medlemsstater og på den måten styrke deres 

kapasitet til å takle de grenseoverskridende sidene ved svart/uformelt arbeid. Det er ønskelig å 

fremme innovativ tilnærming, slik som utveksling av medarbeidere, felles bruk av 

databaser/opplysninger og felles aktiviteter, samt evaluere erfaringer med slikt samarbeid. Videre skal 

en undersøke muligheten for å gjennomføre et system med hurtig utveksling av informasjon og styrket 

informasjonsdeling, inkludert mulighetene for å bruke Internal Market Information System (IMI), 

utveksle erfaringer mellom nasjonale myndigheter når det gjelder bruken av EU-regelverk som er 

relevant for å takle svart/uformelt arbeid, utvikle og forbedre opplæringsmuligheter for relevante 

myndighetsorganer og utvikle felles opplæringstiltak, utveksle erfaringer når det gjelder samarbeid 

mellom ulike myndighetsorganer i medlemsstatene, og der det er relevant også i tredjeland, for å 

oppnå økt effektivitet i samarbeidet, organisere møter (peer reviews) for å følge framdriften i arbeidet 

med å takle svart/uformelt arbeid i medlemsstater som ønsker å delta i slike vurderinger, utveksle 

erfaringer når det gjelder rådgivning og informasjon til arbeidstakere, samt øke bevisstheten rundt 

problemene med svart/uformelt arbeid ved å gjennomføre felles aktiviteter som europeiske kampanjer 

og koordinerte strategier på regionalt eller EU-nivå, inkludert sektor/bransjevis tilnærming. 

Plattformen er konstituert med en leder fra Europakommisjonen og to nestledere fra medlemsstatene. 

Det er fastsatt et toårig arbeidsprogram. Det skal holdes minst to årlige plenumsmøter og settes ned 

en rekke arbeidsgrupper.  

Det skal etableres samarbeid med andre komiteer og ekspertgrupper på EU-nivå som har en kobling 

mot sakskomplekset. 

Merknader 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Aktivitetene som igangsettes gjennom plattformen skal dekkes gjennom Progress-aksen av EU-

programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI). Norge deltar allerede i Progress. 

EØS-landene er observatører, men vil kunne medvirke i alle aktiviteter som settes i gang innenfor 

rammen av plattformen. Arbeids- og sosialdepartementet har etter samråd med andre berørte 

departementer gitt Arbeidstilsynet i oppdrag å delta som norsk representant i plattformen. Samtidig er 

Arbeidstilsynet bedt om å organisere et samarbeid om oppfølgingen med andre berørte etater, samt 

med partene i arbeidslivet. Styrket internasjonalt samarbeid og oppfølging av plattformen er nevnt som 

et av tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Som en del av dette er Arbeidstilsynet 

i gang med å etablere konkrete samarbeidsprosjekt med arbeidstilsynene i andre land, foreløpig med 

Bulgaria, Litauen og Polen. Det er aktuelt å benytte EØS-midler til å styrke dette samarbeidet. 

Rettslige konsekvenser 

I forslaget vises det til i traktaten om den Europeiske unions funksjonsmåte (EUF-traktaten) som 

grunnlag for forslaget. Det blir vist til traktatens artikkel 151 som inneholder mål om å fremme 

sysselsetting, forbedring av levestandard og arbeidsforhold, artikkel 153 om at EU skal støtte og utfylle 

medlemsstatenes aktiviteter når det gjelder arbeidsforhold og inkludering i arbeid. 

Gjennomføring av beslutningen i EØS-avtalen medfører ikke behov for lov- eller forskriftsendringer. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er behandlet av Arbeids- og sosialdepartementet som fant rettsakten EØS-relevant og 

akseptabel.  Spesialutvalget for personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø, hvor andre berørte 

departementer deltar, har hatt saken på høring og hadde ingen merknader. 
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BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
 

Vedlegg XX. Miljø 
 

Kapittel I. Generelt 
 

32015D2099 Kommisjonens vedtak (EU) 2015/2099 av 18. november 2015 om 

fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til dyrkningsmedier, 

jordforbedringsmidler og jorddekke 

 

Sammendrag av innhold 

I Kommisjonens vedtak 2006/799/EF og 2007/64/EF er det fastsatt miljøkriterier og tilhørende krav til 

vurdering og verifikasjon for henholdsvis jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier. Disse kriteriene 

gjelder til 31. desember 2015. For å avspeile det aktuelle nivået på markedet for disse 

produktgruppene og ta høyde for de senere års innovasjon på området slås de to produktgruppene 

sammen til én produktgruppe samt at jorddekke føyes til virkeområdet, da jorddekke er en særskilt 

type jordforbedringsmiddel med spesielle egenskaper og funksjoner. Det legges opp til at de reviderte 

kriteriene og de dertil hørende vurderings- og verifikasjonskravene bør gjelde i fire år fra vedtakelsen 

idet det tas hensyn til innovasjonssyklusen for denne produktgruppen. Miljøkravene er strammet noe 

inn i forhold til tidligere kravdokument, og kravene er brakt i overensstemmelse med EUs forordning 

66/2010 om EU Ecolabel. Kriteriene tar sikte på å fremme gjenbruk av materialer og bruk av fornybare 

ressurser for å minske miljøforringelser og redusere forurensning av jord og vann ved å fastsette 

strenge grenseverdier for konsentrasjonen av forurensende stoffer i sluttproduktet. 

Merknader 

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles 

etter hurtigprosedyren. 

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen, og Stiftelsen 

Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det 

er en frivillig merkeordning. De som søker, må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke 

strenge helse- og miljøkrav. 

Rettslige konsekvenser 

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser, siden bruk av 

merket er frivillig. 

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative 

konsekvenser, siden bruk av merket er frivillig. 

 

Sakkyndige instansers merknader 

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket, som anses EØS-relevant og akseptabelt. 

 

32016D1349 Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1349 av 5. august 2016 om 

fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket for fottøy 
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Sammendrag av innhold 

I Kommisjonens vedtak 2009/563/EF er det fastsatt miljøkriterier og tilhørende krav for vurdering og 

verifikasjon av fottøy. På bakgrunn av den utviklingen som har funnet sted, erstattes vedtak 

2009/563/EF med nye reviderte miljøkriterier for fottøy. Målet med de reviderte miljøkriteriene er å 

fremme produkter med en lavere miljøbelastning, særlig med hensyn til bruk av naturressurser, utslipp 

til vann, luft og jord i forbindelse med produksjonsprosessen, og som bidrar til den miljømessige 

dimensjonen av bærekraftig utvikling i hele produktets livssyklus. Videre at produktene er holdbare og 

at en begrenser forekomsten av farlige stoffer. 

 

Fottøy omfatter alle produkter som er beregnet til å beskytte eller dekke foten, og som har en påsatt 

såle som kommer i kontakt med bakken. Fottøy kan bestå av forskjellige naturlige og/eller syntetiske 

materialer som er omhandlet i direktiv 94/11/EF. 

 

Følgende produkter er ikke omfattet av produktgruppen: 

a) fottøy som inneholder elektriske eller elektroniske komponenter, 

b) fottøy som er begrenset til engangsbruk, 

c) strømper som er påsatt såler, 

d) fottøy som har karakter av leketøy. 

Et produkt kan kun bli tildelt EU-miljømerket dersom det faller inn under produktgruppen "fottøy" som 

definert i artikkel 1, samt oppfyller de miljøkriterier og krav til vurdering og verifikasjon som er knyttet til 

kriteriene som er fastsatt i vedlegget til vedtaket. 

Merknader 

Et utkast til kommisjonsbeslutning ble publisert i et EU-register 22. januar 2016. 

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles 

etter hurtigprosedyren. 

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen, og Stiftelsen 

Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det 

er en frivillig merkeordning. De som søker, må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke 

strenge helse- og miljøkrav. 

Rettslige konsekvenser 

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser, siden bruk av 

merket er frivillig. 

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative 

konsekvenser, siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader 

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til beslutningen, som anses EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016D1332 Kommisjonens vedtak (EU) 2016/1332 av 28. juli 2016 om 

fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket for møbler 

Sammendrag av innhold 

For bedre å avspeile tilbudet av møbler på markedet og disse produktenes utvikling samt ta hensyn til 

de seneste års innovasjon utvides produktgruppen til også å omfatte møbler som ikke er laget av tre. 

Det fastsettes således et revidert sett av miljøkriterier. De reviderte miljøkriteriene tar sikte på å 

fremme bruk av mer bærekraftig produserte materialer (vurdert ut fra en livssyklusanalyse). Samt å 

begrense bruken av farlige stoffer, mengden av farlige reststoffer og møblers bidrag til 

inneklimaproblemer og å øke salget av holdbare produkter av høy kvalitet som er lette å reparere og 

endre/ta fra hverandre. De nye kriteriene erstatter vedtak 2009/894/EF. 
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Produktgruppen "møbler"  omfatter frittstående eller innbygde enheter som primært skal brukes til 

oppbevaring, plassering eller opphenging av effekter og/eller til å ligge, sitte, spise, studere eller 

arbeide på/i/ved, uansett om det er til innendørs eller utendørs bruk. Produktgruppen utvides til å 

omfatte møbler til private hjem og kontraktmøbler i og utenfor hjemmet. Sengerammer, -ben, -bunner 

og hodegjerder er omfattet av produktgruppen. 

Et produkt kan kun bli tildelt EU-miljømerket hvis det tilhører produktgruppen "møbler" som definert i 

artikkel 1 i vedtaket og oppfyller miljøkriteriene og de dertil hørende vurderinger og verifikasjonskrav i 

vedlegget til vedtaket. 

 

Merknader 

Et utkast til kommisjonsbeslutning ble publisert i et EU-register 22. januar 2016. 

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles 

etter hurtigprosedyren. 

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen, og Stiftelsen 

Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Det 

er en frivillig merkeordning. De som søker, må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke 

strenge helse- og miljøkrav. 

 

Rettslige konsekvenser 

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser, siden bruk av 

merket er frivillig. 

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative 

konsekvenser, siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader 

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten, som anses EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016D1371 Kommisjonens vedtak (EU) 2016/1371 av 10. august 2016 om 

fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket for pc-er, bærbare 

pc-er og nettbrett 

 

Sammendrag av innhold 

Kommisjonens vedtak 2011/330/EU og Kommisjonens vedtak 2011/337/EU behandler hver for seg 

henholdsvis bærbare pc-er og personlige pc-er. Kriteriene som er fastsatt i vedtak 2011/330/EU og 

2011/337/EU slås sammen til ett sett av kriterier for å minske den administrative byrden for de 

ansvarlige organer og de som søker godkjennelse. Dessuten utvider de reviderte kriterier 

anvendelsesområdet til å omfatte nye produkter som nettbrett og bærbare alt i en-pc-er. Videre 

medfører det nye krav vedrørende farlige stoffer innført etter vedtak 2011/330/EU og 2011/337/EU ved 

forordning (EF) nr. 66/2010. 

Kriteriene tar sikte på å fremme produkter som har en redusert miljøpåvirkning og bidrar til bærekraftig 

utvikling i hele produktets livssyklus. Produktene skal være energieffektive, holdbare, kunne repareres 

og oppgraderes, være lette å demontere og å gjenvinne ressurser fra når produktet kasseres. 

Tilstedeværelsen av farlige stoffer skal også begrenses. Ved hjelp av miljømerket bør det fremmes 

produkter som har forbedrede prestasjoner når det gjelder disse kravene. 

Kriteriene bør også fremme den sosiale dimensjonen av bærekraftig utvikling ved at det innføres krav 

til arbeidstakernes forhold i fabrikker hvor den endelige sammensetning av produktene foregår. Dette 

med henvisning til Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonens (ILO) trepartserklæring om prinsipper 

for multinasjonale virksomheter og sosialpolitikk, FNs Global Compact initiativ, FNs veiledende 
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prinsippet om næringslivet og menneskerettighetene og OECDs retningslinjer for multinasjonale 

virksomheter. 

De reviderte kriteriene skal gjelde i tre år fra vedtakelsen av kriteriene. Kommisjonens vedtak 

2011/330/EU og 2011/337/EU erstattes av det nye vedtaket. 

 

Merknader 

Et utkast til vedtak ble publisert i et EU-register 22. januar 2016. 

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles 

etter hurtigprosedyren. 

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen, og stiftelsen 

Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det 

er en frivillig merkeordning. De som søker, må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke 

strenge helse- og miljøkrav. 

 

Rettslige konsekvenser 

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser, siden bruk av 

merket er frivillig. 

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative 

konsekvenser, siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader 

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten, som anses EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016D1796 Kommisjonens vedtak (EU) 2016/1796 av 7. juli 2016 som endrer 

vedtak 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU som følge av 

utviklingen av klassifisering av stoffer 
 

Sammendrag av innhold 

EU-miljømerket må ikke tildeles varer som inneholder stoffer eller preparater/blandinger som oppfyller 

kriteriene for å klassifiseres som giftige, miljøfarlige, kreftfremkallende, mutagene eller 

reproduksjonstoksiske. Subtilisin er et farlig stoff med en harmonisert klassifisering i henhold til 

vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. Subtilisin øker vaskemidlers rengjøringsevne ved effektivt 

å bryte ned proteinholdige deler av flekker. Ved forordning (EU) nr. 286/2011 ble det tilføyet nye 

klassifiseringskriterier for langtidsfare for vannmiljøet, som bygger på data for kronisk giftighet for 

vannmiljøet og bionedbrytbarhet. På grunnlag av de nye kriteriene har en nylig undersøkelse av stoffet 

subtilisin vist at stoffet også skal klassifiseres som farlig for vannmiljøet (kronisk), kategori 2. Som 

følge av denne klassifiseringen vil det være forbudt å bruke subtilisin i produkter med EU-miljømerket. 

Følgene av innføring av nye klassifiseringskriterier som ble innført ved Kommisjonens forordning (EU) 

nr. 286/2011 var ikke kjent under revisjon av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til 

maskinoppvaskmidler og vaskemidler i vedtakene 2011/263/EU og 2011/264/EU, og heller ikke under 

utarbeidelsen av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmidler til industri- 

og institusjonsbruk og vaskemidler til industri- og institusjonsbruk. Kommisjonens vedtak 

2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU endres således. 

Merknader 

Et utkast til kommisjonsbeslutning ble publisert i et EU-register 18. mars 2016. 
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Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles 

etter hurtigprosedyren. 

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen, og Stiftelsen 

Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Det 

er en frivillig merkeordning. De som søker, må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke 

strenge helse- og miljøkrav. 

 

Rettslige konsekvenser 

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser, siden bruk av 

merket er frivillig. 

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative 

konsekvenser, siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader 

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten, som anses EØS-relevant og akseptabel.
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FINANSDEPARTEMENTET 

 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 

VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 

Vedlegg XXII. Selskapsrett 
 

32016R1703 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1703 av 22. september 2016 om 

endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstander i overensstemmelse med Europaparlaments og 

Rådsforordning nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 10 og 12 og IAS 28 

 

Sammendrag av innhold 

Forordningen gjelder endringer i EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder. 

Etter forordning 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er 

notert på regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overenstemmelse med internasjonale 

regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9. 

Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter 

gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere 

hensiktsmessig. 

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom 

forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke 

endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2016/1703 vedtar endringer i IFRS 10 

Konsernregnskaper og IFRS 12 Opplysninger om kapitalandeler i andre virksomheter, samt IAS 28 

Investeringer i assosierte virkomheter og joint ventures med tittelen Investeringsvirksomheter: 

Anvendelse av konsolideringsfritakelsen. Formålet med endringsforslagene er å presisere kravene i 

forbindelse med den regnskapsmessige behandling av investeringsvirksomheter og sikre lempinger 

under særlige omstendigheter. 

Merknad 

Rettslige konsekvenser 

Kommisjonsforordningen krever endring i forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av 

vedtatte internasjonale regnskapsstandarder. Finansdepartementet fastsetter forskrifter som svarer til 

kommisjonsforordninger fastsatt i medhold av forordning (EF) nr. 1606/2002, jf. regnskapsloven § 3-9 

annet ledd.  

Økonomisk og administrative konsekvenser 

Kommisjonsforordningen antas ikke å medføre særlige økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsaken er vurdert av Finansdepartementet. Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og 

akseptabel. 
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
 

Kapittel XII. Næringsmidler 
 

32015R2284 Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2015/2284 som opphever 

Rådsdirektiv 76/621/EØF om fastsettelse av grenseverdi for erukasyre i oljer og 

fett og Rådsforordning (EF) nr. 320/2006 som etablerer en midlertidig ordning 

for restrukturering av sukkerindustrien 
 

Sammendrag av innhold 

Dette gjelder en forordningen som opphever eldre Parlaments - og Rådsdirektiv/forordninger som ikke 

lenger gjelder i EU. Det er direktiv 76/621/EEC om fastsettelse av grenseverdi for erukasyre i oljer og 

fett, og forordning (EC) nr. 320/2006 som etablerer en midlertidig ordning for restrukturering av 

sukkerindustrien, som oppheves. Sistnevnte forordning er ikke inntatt i EØS-avtalen. 

Bestemmelsene om grenseverdier for erukasyre i oljer og fett finner vi nå i forordning (EU) nr. 

1881/2006 jf. endringsforordning (EU) nr. 696/2014. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

EUs opphevelsesforordning vil ikke bli gjennomført i norsk rett. 

Direktiv 76/621/EØF er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. desember 1993 nr. 1383 om øvre 

grense for innhold av erukasyre i olje og fett. m.v. Forskriften er fastsatt av Helse- og 

omsorgsdepartementet og vil bli opphevet av departementet uavhengig EUs opphevelsesforordning. 

De nye bestemmelsene om grenseverdier for erukasyre i oljer og fett jf. endringsforordning (EU) nr. 

696/2014 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 23. mars 2015 nr. 208 om endring av forskrift om 

visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Opphevelsesforordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 

VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
 

Kapittel XII. Næringsmidler 
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32015R1940 Endringsforordning til forordning (EF) nr. 1881/2006 når det 

gjelder grenseverdi for meldrøye i visse cerealier og bestemmelser om 

overvåking og rapportering 
 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse 

forurensende stoffer i mat ved at det innføres en grenseverdi for meldrøye på 0,5 g/kg i 

uprosesserte cerealier med unntak av mais og ris. 

Meldrøye (Claviceps purpurea) er en sopp som kan vokse på flere gressarter, deriblant kornsorter 

som rug, hvete, bygg og havre. Rug er mest utsatt. Soppen produserer og akkumulerer en rekke 

toksiner (ergotalkaloider) i sklerotiene (infiserte korn som omdannes til soppens 

overlevelsesorgan). Disse toksinene kan ved eksponering hos mennesker blant annet gi uro, skjelving, 

hallusinasjoner, redusert kroppsvekt, diverse hormonelle effekter, samt hemmet blodsirkulasjon, 

koldbrann og ev. tap av kroppsdeler. 

Innføring av en grenseverdi for meldrøye er første stadium i en prosess (i påvente av mer 

data) for senere innføring av grenseverdier for ergotalkaloider. 

Den foreslåtte grenseverdien gjelder uprosessert korn, det vil si korn omsatt i markedet forut for første 

prosessering. Første prosessering omfatter enhver fysisk behandling eller varmebehandling, med 

unntak av tørking. Rensing, herunder tining, sortering og tørking regnes heller ikke som 

"førstetrinnsprosessering". Det er i forordningen ytterligere presisert hva som menes med "tining", 

samt "førstetrinnsprosessering" i forhold til integrert produksjon. 

Virksomhetene skal sikre at grenseverdien overholdes gjennom sine "Hazard Analysis and Critical 

Control Point" (HACCP)-systemer (et internkontrollprogram som skal hjelpe til med å sikre at maten 

som produseres og serveres er helsemessig trygg) ved at en effektiv overvåkingsprosedyre er etablert 

og gjennomført på dette kritiske kontrollpunktet. 

Prøvetaking skal skje i samsvar med forordning (EF) nr. 401/2006, og analyser skal skje ved 

mikroskopisk undersøkelse. 

Det fremgår av fortalen til endringsforordningen at overholdelse av grenseverdien for meldrøye ikke 

uten videre garanterer mattrygghet når det gjelder ergotalkaloider. Dette da det ikke er fullt ut samsvar 

mellom forekomst av meldrøye og forekomst av ergotalkaloider. Myndighetene kan derfor treffe tiltak i 

samsvar med "matlovsforordningen" art. 14, dersom næringsmidler ansees som utrygge pga. høye 

nivåer av ergotalkaloider til tross for at grenseverdien for meldrøye er overholdt. 

Videre oppfordres medlemslandene og profesjonelle interesseorganisasjoner på det sterkeste til å 

overvåke forekomsten av ergotalkaloider i korn og kornprodukter og rapportere funn til European Food 

Safety Authority (EFSA) innen 30 september 2016. Funn skal omfatte forekomstdata og informasjon 

om sammenhengen mellom forekomst av meldrøye og nivået av individuelle 

ergotalkaloider. Forekomstdataene må rapporteres til EFSA i samsvar med EFSAs standarder og 

krav. Interesseorganisasjoner kan ev. sende inn data i henhold til et forenklet format definert av EFSA. 

På bakgrunn av nye forekomstdata legges det opp til fastsettelse av grenseverdier for ergotalkaloider 

for følgende næringsmiddelkategorier før 1. juli 2017: 

- uprosesserte cerealier med unntak av mais og ris, 

- produkter fra kornmøller med unntak av mais- og risprodukter, 

- brød, herunder små bakerivarer, kaker, kjeks, kornsnacks, frokostblandinger og pasta, 

- kornbasert mat for spedbarn og småbarn. 

Grenseverdiene for ergotalkaloidene skal gjelde summen av følgende 12 ergotalkaloider: 

ergocristine/ergocristinine, erotamine/ergotamininie, ergocryptine/ ergocryptinine, 

ergometrine/ergometrinine, ergosine/ergosinine, ergocornine/ergocorninine. 
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Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Forordning (EF) nr. 1881/2006 gjelder som norsk forskrift jf. forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse 

forurensende stoffer i næringsmidler. Endringsforordningen til (EF) nr. 1881/2006 vil bli gjennomført i 

den norske forskriften ved at den legges til listen over forordninger som endrer forordning (EF) nr. 

1881/2006 i EØS-henvisningsfeltet og i § 3. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Produsentene: Innføring av en grenseverdi for uprosessert korn vil ha betydning for kornbøndene og 

kornindustrien, men arbeidet med innføring av en grenseverdi har vært kjent en stund og det er 

allerede tatt høyde for grenseverdien i systemene for handel med korn. 

Forbrukerne: Kommisjonens forslag til grenseverdi for meldrøye er relatert til EFSAs vitenskapelige 

risikovurderinger og er utarbeidet i samråd med ekspertarbeidsgruppen for landbrukskontaminanter, 

der Mattilsynet deltar. Forslaget er ment å bidra til økt helsemessig trygghet for forbrukerne. 

Mattilsynet: Gjennomføring av endringene er ikke forventet å innebære nye plikter eller medføre større 

administrative konsekvenser for forvaltningen. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32015R1933 Kommisjonsforordning (EU) 2015/1933 av 27. oktober 2015 som 

endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 hva gjelder grenseverdier for polysykliske 

aromatiske hydrokarboner (PAH) i kakaofiber, bananchips, kosttilskudd og 

tørkede urter og krydder 
 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 som inneholder grenseverdier for visse forurensende 

stoffer i mat, blant annet polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Polysykliske aromatiske 

hydrokarboner er en stoffgruppe med flere såkalte genotoksiske karsinogener (kan gi kreft ved å 

skade arvematerialet). PAH dannes gjennom ulike industrielle prosesser og finnes i maten som 

tradisjonelle miljøgifter, men også som et resultat av behandlingen/produksjonen av næringsmidler (for 

eksempel røyking og tørking). Grenseverdiene er gitt som en totalsum av de fire kreftfremkallende 

PAH-forbindelsene benzo(a)pyren (BaP), chrysen, benzo(a)anthracen og benzo(b)fluoranthene i 

tillegg til en verdi for BaP alene. Verdiene skal være helsemessig trygge og så lave som mulig 

(ALARA) ut fra god produksjons-, landbruks- og fiskeripraksis. 

Rettsakten gir grenseverdier for PAH i produkter som ikke har slike i dag. Kakaofiber framstilles av 

skallet på kakaobønner og kan derfor inneholde større mengder PAH enn de delene som brukes i 

framstillingen av sjokolade og andre kakaoprodukter. Kakaofiber benyttes gjerne som en ingrediens i 

fiberrike produkter med lavt kaloriinnhold. Det er ansett som formålstjenlig å gi kakaofiber 

og kakaofiberbaserte produkter egne, noe høyere grenseverdier enn de som allerede gjelder for 

kakao. Bananchips selges som knask eller som en ingrediens i bl.a. frokostblandinger. De høye 

nivåene av PAH som er påvist i bananchips, er sannsynligvis knyttet til friteringsoljen. Grenseverdiene 

settes derfor på de samme nivåene som for kokosolje. Forekomstdataene for bananchips er så 

begrensede at grenseverdiene skal revideres innen to år. Det rapporteres jevnlig om funn av høye 

PAH-nivåer i visse typer kosttilskudd. Det er særlig plantebaserte produkter som blir forurenset 

gjennom ulike tørkeprosesser. Forurensningen kan reduseres betraktelig ved god produksjonspraksis. 

Det settes derfor grenseverdier også for denne produktgruppa - inkludert kosttilskudd basert på 

spirulina, propolis og dronninggelé. Også for tørkede urter og krydder fører dårlig kontrollerte 
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tørkeprosesser til en uakseptabel PAH-forurensning. Disse næringsmidlene får de samme 

grenseverdiene som kosttilskuddene. Krydder av røykt paprika og kardemomme er tradisjonelle 

produkter som unntas fra disse kravene. De nye grenseverdiene skal gjelde fra 1. april 2016. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten krever endring i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1881/2006, som denne rettsakten endrer, er allerede innlemmet i 

EØS-avtalen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten medfører ingen vesentlige økonomiske aller administrative konsekvenser. Rettsakten 

innebærer flere krav for produktene den gjelder, noe som både myndighetene og virksomhetene må ta 

hensyn til i arbeidet sitt. Få av produktene produseres i Norge, så det er først og fremst ved import at 

virksomhetene må ta kravene med i kvalitetssystemene sine. Myndighetene må sikre 

at grenseverdiene overholdes i sitt tilsynsarbeid. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0854 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/854 av 30. 

mai 2016 om godkjenning av helsepåstander andre enn de som referer til 

redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse og om endring av 

forordning (EU) nr. 432/2012 
 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 

Rettsakten gjelder godkjenning av to helsepåstander innmeldt etter artikkel 13(1) i 

påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Artikkel 13(1)-påstander føres opp i 

felleskapslisten i forordning (EU) nr. 432/2012 (også kaldt artikkel 13-listen eller positivlisten). De 

godkjente helsepåstandene i denne listen er ikke koblet til produktnavn eller varemerke. De kan 

brukes av alle virksomheter som produserer næringsmidler, og hvor produktet inneholder 

ingredienser, næringsstoffer eller andre stoffer som påstanden er relatert til. Det forutsettes at 

påstandene oppfyller de vilkår som eventuelt er knyttet til helsepåstanden (bruksbetingelser). 

De godkjente helsepåstandene som denne rettsakten omhandler er: 

 «ikke-fermenterte karbohydrater» og normal tannmineralisering, 

 «ikke-fordøyelige karbohydrater» og reduksjon i blodsukkerstigning etter et måltid. 

Substansen for helsepåstandene er bruk av sukkererstatninger (intense søtstoff, fiber eller 

sukkeralkoholer) istedenfor sukker, både i form av tekstur, struktur og “bulk”. 

Det er knyttet bruksbetingelser til helsepåstandene hvor det gis definisjoner av hva «ikke-fermentert 

karbohydrater» og «ikke-fordøyelige karbohydrater» er. Til påstanden om «ikke-fordøyelige 

karbohydrater» er det også knyttet en betingelse om at produktet skal oppfylle kravene i 

ernæringspåstanden om «Redusert innhold av [navn på næringsstoff]» som finnes i vedlegg I i 

påstandsforordningen, skal være oppfylt. 

Helsepåstandene i denne rettsakten vil bli ført opp i vedlegg I i forordning (EU) nr. 432/2012. 
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Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 

2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Virksomhetene: 

Virksomhetene kan bruke de godkjente helsepåstandene om "ikke-fermenterte karbohydrater" og 

«ikke-fordøyelige karbohydrater» såfremt bruksbetingelsene er oppfylt. 

Forbrukerne: 

EFSAs vurderinger gir forbrukeren større trygghet for at helsepåstander som er i bruk, er vitenskapelig 

dokumentert og ikke er villedende. 

Mattilsynet: 

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0862 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/862 av 31. 

mai 2016 om avslag på bruk av en helsepåstand om næringsmidler, andre enn 

de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og 

helse 
 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 

Rettsakten inneholder avslag på en helsepåstand som det er søkt om godkjenning av, etter artikkel 

13(5) i påstandsforordningen (forordning (EU) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer 

ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være 

unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter. 

Den vitenskapelig dokumentasjonen for helsepåstanden er vurdert av EFSA. EFSA har ikke funnet at 

det er en sammenheng mellom påstanden og virkestoffet (EFSA-Q-2014-00012). EU-kommisjonen tar 

vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også 

Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyre for kontroll. 

Den avviste helsepåstanden har følgende ordlyd (fritt oversatt): «Surdeigsrugbrød med høyt 

fiberinnhold og reduksjon av glykemisk respons etter måltider».  

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 

2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Virksomhetene: 
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Virksomhetene vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden. 

Forbrukerne: 

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er 

vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende. 

Mattilsynet: 

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R1244 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1244 av 28. juli 2016 om endring 

av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med 

hensyn til visse aromastoffer fra en gruppe forbundet med en alfa-beta 

umettethet struktur 
 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over 

godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser når det gjelder endring for fem aromastoffer. 

Stoffene er som følger: p-menta-1,8-dien-7-ol (FL nr. 02.060), myrtenol (FL nr. 02.091), myrtenal (FL 

nr. 05.106), p-menta-1,8-dien-7-ylacetat (FL nr. 09.278) og myrtenylacetat (FL nr. 09.302). Stoffene 

tilhører den kjemiske undergruppen 2.2 i FGE.19. Frist for fremleggelse av supplerende vitenskapelige 

data var 31. desember 2012. Søkeren har sendt inn data. 

Denne kjemiske gruppen omfatter også stoffet p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117). Stoffet ble 

brukt som et representativt stoff for gruppen. Det var dette stoffet de toksikologiske dataene ble sendt 

inn for. EUs mattrygghetsorgan (EFSA) har vurdert de innsendte dataene. I risikovurderingen fra 24. 

juni 2015 konkluderte EFSA med at p-mentha-1,8-dien-7-al (FL no. 05.117) er genotoksisk "in vivo". 

Det er derfor sikkerhetsmessige betenkelig å bruke p-mentha-1,8-dien-7-al som aromastoff. Dette 

stoffet er fjernet fra EU-listen ved Kommisjonens forordning (EU) 2015/1760. 

I sin risikovurdering konkluderte EFSA også med at siden p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) er 

representativt for stoffene i denne gruppen, er det potensielle sikkerhetsmessige betenkeligheter ved 

alle stoffene i gruppen. For stoffene p-menta-1,8-dien-7-ol (FL nr. 02.060), myrtenol (FL nr. 02.091), 

myrtenal (FL nr. 05.106), p-menta-1,8-dien-7-ylacetat (FL nr. 09.278) og myrtenylacetat (FL nr. 

09.302) var det frist for å sende inn ytterligere data innen 30. april 2016. EFSA er ikke ferdig med sin 

vurdering av stoffene. KOM har derfor besluttet å endre betingelsene for bruk av de fem stoffene, slik 

at de bedre avspeiler bruksområdene for disse.  

Overgangstid 

Matvarer der noen av de fem smaksstoffene er tilsatt, og som ikke er i samsvar med vilkårene fastsatt 

i vedlegg I til forordningen, og var lovlig plassert på markedet før ikrafttredelsen av denne forordning, 

kan markedsføres inntil deres dato for minimum holdbarhet eller dato for bruk. 

Matvarer importert til EU/EØS der noen av disse aromastoffene tilsatt, og som ikke er i samsvar med 

vilkårene som er fastsatt i vedlegget til denne forordning, kan markedsføres inntil deres dato for 

minimum holdbarhet eller dato for bruk. Det må kunne dokumenteres at matvarene ble sendt fra den 
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berørte tredjestaten og var på vei til EU/EØS før ikrafttredelsen av denne forordning. 

Overgangsperioder som er gitt over, får ikke anvendelse for blandinger av aromastoffer. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med 

aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften). 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for 

næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R1379 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1379 av 16. august 2016 om 

avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler andre enn 

de som henviser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse 
 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 

Rettsakten inneholder avslag på godkjenning av to helsepåstander på bakgrunn av søknader etter 

artikkel 13(5) i forordningen (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen). Søknader etter artikkel 13(5) 

innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjon skal 

være unntatt 

offentlighet grunnet eiendomsrettigheter. 

Det vitenskapelige grunnlaget for de to påstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet 

sammenheng mellom helsepåstandene og virkestoffene. Helsepåstandene som denne rettsakten 

omhandler, oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og godkjennes derfor ikke. Begge 

søknadene har fått en negativ vurdering av EFSA. Dette gjelder følgende virkestoffer og påstander: 

Virkestoff og EFSA-nummer Påstand (fritt oversatt) 

Lactobacillus plantarum 

TENSIA® (Q-2014-00097) 

Regelmessig inntak i minst 8 uker av 50 g/dag av laktobacillus 

plantarum TENSIA i osten Südamejuust fra Harmony bidrar til å 

opprettholde det kardiovaskulære systemet/hjerte helse gjennom 

en reduksjon i blodtrykket. 

Karbohydratløsninger (Q-2014-

00058) 

Karbohydratløsninger bidrar til opprettholdelse av utholdenheten 

ved langvarig utholdenhetstrening 

 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Forordningen vil bli gjennomført i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. 

februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Virksomhetene: 
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Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene. 

Forbrukerne: 

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som er i bruk er 

vitenskapelig dokumentert og ikke villedende. 

Mattilsynet: 

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R1390 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1390 av 17. august 2016 om 

avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som henviser til 

barns utvikling og helse 
 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 

Rettsakten gjelder avslag på godkjenning av en helsepåstand i henhold til artikkel 14(1)(b) i 

påstandsforordningen (EF) nr. 1924/2006. Det vil si at påstanden retter seg mot barns utvikling og 

helse. EFSA (EFSA-Q-2014-00462) har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for søknaden og funnet 

at det er ikke er en sammenheng mellom påstandens ordlyd og virkestoffet. Europakommisjonen tar 

vurderingene fra EFSA i betraktning når søknader skal avgjøres. Helsepåstanden i denne rettsakten 

oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og godkjennes derfor ikke. Den avviste påstanden 

omhandler stoffet "Equazen eye q®" (som er en kombinasjon av fettsyrene EPA, DHA og GLA i 

forholdet 9:3:1) og forbedring av leseegenskapene blant barn. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 

2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Virksomhetene: 

Virksomhetene vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden. 

Forbrukerne: 

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som er i bruk, er 

vitenskapelig dokumentert og ikke villedende. 

Mattilsynet: 

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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32016R1389 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1389 av 17. august 2016 om 

godkjenning av en helsepåstand når det gjelder næringsmidler som henviser til 

barns utvikling og helse 

  

Sammendrag av innhold 

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 

Rettsakten omhandler godkjenning av en helsepåstand i henhold til artikkel 14(1)(b) i 

påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Det vil si at påstanden er retter seg mot barns 

utvikling og helse. EFSA har vurdert søknaden og funnet at det er en sammenheng mellom 

påstandens ordlyd og virkestoffet. 

Påstanden omhandler vitamin D og har følgende ordlyd (fritt oversatt) «Vitamin D bidrar til normal 

funksjon av immunsystemet hos barn». Det er knyttet bruksbetingelser til helsepåstanden som 

avgrenser bruken av påstanden til kun å kunne brukes dersom produktet lever opp til kravene i 

ernæringspåstanden om «Kilde til [navn på vitamin] og/eller [navn på mineral]» som finnes i vedlegg I i 

påstandsforordningen. 

Den godkjente helsepåstanden vil bli oppført i EUs register over godkjente artikkel 14(1)-påstander. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 

2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Virksomhetene: 

 

Virksomhetene kan benytte den godkjente helsepåstanden om vitamin D dersom bruksbetingelsene er 

oppfylt. 

Forbrukerne: 

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som er i bruk, er 

vitenskapelige dokumentert og ikke er villedende. 

Mattilsynet: 

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R1381 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1381 av 16. august om avslag på 

godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som henviser til barns 

utvikling og helse 
 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsaken omfattes av hurtigprosedyren. 

Rettsakten gjelder avslag på godkjenning av en helsepåstand som det er søkt om godkjenning om 

etter artikkel 14(1)(b) i forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen). Søknader etter artikkel 

14(1)(b) omhandler påstander som henviser til barns utvikling og helse. 



 

25 
 

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstanden er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet 

sammenheng mellom påstanden og virkestoffet. Europakommisjonen tar EFSAs vurderinger i 

betraktning når søknader skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet og Parlamentet etter 

regelverksprosedyren for granskning. 

Helsepåstanden som rettsakten omhandler, oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor 

ikke godkjent. Søknaden har fått en negativ vurdering av EFSA. Det gjelder følgende virkestoff og 

påstand: 

Virkestoff og påstand EFSA-

nummer 

 «Colief®» (laktase enzym) - reduserer mengden laktose i spedbarnskost 

og hjelper med å fordøye laktose hos spedbarn med kolikk som ikke kan 

fordøye laktose effektivt. 

Q-2014-

00404 

 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 

2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Virksomhetene: 

Virksomhetene vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden. 

Forbrukerne: 

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som er i bruk, er 

vitenskapelig dokumentert og ikke villedende. 

Mattilsynet: 

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET/LANDBRUKS- OG 

MATDEPARTEMENTET/NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 

VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 

Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold 
 

Kapittel I. Veterinære forhold 
 

32015D1918 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918 av 22 

oktober 2015 om etablering av et system for administrativ støtte og samarbeide 

(AAC-system) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

882/2004 om offentlig kontroll for å sikre kontrollen på etterlevelse av fôr- og 

næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrehelse og dyrevelferd 
 

Sammendrag av innhold  

Rettsakten omfattes av standardprosedyren. 

Rettsakten oppretter det såkalte AAC-systemet (AAC = Administrative Assistance and Cooperation), 

som er et eget IT-verktøy for utveksling av informasjon mellom medlemsstatene og 

mellom medlemsstatene og Kommisjonen, i saker der det i forbindelse med offentlig kontroll avdekkes 

manglende overholdelse av regelverkene om næringsmidler og fôr. 

Forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen) inneholder i avdeling IV, artiklene 34 – 40, 

bestemmelsene som gjelder administrativ bistand og samarbeid innenfor fôr- og 

næringsmiddelområdet. Etableringen av det nye AAC-systemet innebærer derfor ingen nye krav om 

slikt samarbeid og bistand, men skal sikre en mer effektiv utveksling av informasjon mellom 

medlemsstatene og mellom medlemstatene og Kommisjonen i denne sammenheng. 

Utveksling av informasjon i AAC-systemet er i første omgang tenkt relatert til de overtredelsene av 

bestemmelsene i regelverket som er av en slik karakter at de kan sies å være omfattet av begrepet 

«matsvindel», men AAC-systemet vil etter første kvartal 2016 bli utvidet til også å omfatte utveksling 

av informasjon om andre typer overtredelser av bestemmelsene i regelverket, forutsatt at 

overtredelsene er betydelige, berører flere land og av den grunn bør utveksles. Saker relatert til 

helsefare skal fremdeles meldes i RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Informasjon i 

RASFF og TRACES tenkes ikke duplisert, men videreformidlet til AAC-systemet dersom 

saker vedrørende helsefare også gjelder «matsvindel» mv. Informasjon i AAC-systemet som også kan 

tenkes å gjelde helsefare, skal videreformidles til RASFF. 

Rettsakten inneholder bestemmelser som blant annet gjelder ansvar og forpliktelser for 

medlemsstatene og Kommisjonen ved etablering og drift av AAC-systemet, og bestemmelser om 

beskyttelse av personlige opplysninger og data mv. som samles inn og utveksles i 

informasjonsutveksling. Informasjonsutvekslingen skal være presis og skal utføres raskt og 

effektivt. Eventuelle feil eller mangler ved informasjonen skal rapporteres raskt og etter fastsatte 

frister. Informasjonen skal oppdateres innen 30 dager etter innlasting, og irrelevant informasjon skal 

fjernes. Systemet skal automatisk lukke en sak, dersom det ikke har vært aktivitet i løpet av 6 

måneder. Den medlemsstaten som først ba om assistanse, skal stoppe saken innen 15 dager dersom 

det etter ny kontakt ikke medfører respons fra kontaktpunktet for saken. 

AAC-systemet er i likhet med RASFF, et verktøy som tilbys og driftes av Kommisjonen. Det er ikke 

nødvendig med etablering av nye og særskilte IT-løsninger i medlemsstatene for utvikling og drift av 
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AAC-systemet. AAC-systemet driftes fra en egen plattform lik RASFF, og hver bruker skal kunne 

hente og bringe informasjon fra og til RASFF og TRACES. Systemene skal kunne samhandle direkte 

med hverandre uten tekniske hindringer (strømlinjeformet). 

Kommisjonen tar sikte på å utarbeide en veileder når AAC-systemet har vært i drift en tid. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 22.desember 2008 nr. 

1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og 

velferd hos dyr (kontrollforskriften). 

Økonomiske og administrative konsekvenser   

Konsekvenser for myndigheter: 

Så langt vi kan se, vil ikke etablering av AAC-systemet i seg selv medføre økonomiske konsekvenser 

for Norge. AAC -systemet er i likhet med RASFF et verktøy som tilbys og driftes av Kommisjonen. 

Nasjonale kontaktpunkter som skal drifte AAC-systemet, ble innmeldt fra alle medlemsstatene innen 

19.10.2015, og flere testperioder er gjennomført av medlemsstatene i EU. De nasjonale 

kontaktpunktene er en del av det eksisterende såkalte «Food Fraud-nettverket» i EU. 

Selve driften av AAC-systemet vil kreve jevnlig oppfølging. Det er vanskelig å anslå omfanget av 

meldinger og ressursbehovet for å kunne håndtere meldingene før systemet er satt i drift. I 

oppstartsfasen, som kun omfatter meldinger vedrørende mistanke om «matsvindel», antar vi at driften 

av AAC -systemet vil kreve lite ressurser. Nye meldinger varsles på mail til de som er 

registrerte brukere. Omfanget av saker til nå er relativt lavt de første månedene da sakene kun gjelder 

matkriminalitet. 

Det er planlagt en utvidelse av systemet til også å omfatte meldinger om andre betydelige 

overtredelser av bestemmelsene i regelverkene om fôr og næringsmidler. Når AAC - systemet er 

etablert og innarbeidet, vil antall meldinger øke, noe som kan medføre et behov for ¼ årsverk for å 

drifte selve systemet. 

Mattilsynet vil følge opp saker som blir meldt i AAC på en god måte. Vi vil også melde saker som 

avdekkes i Norge. For øvrig antar vi at etablering av AAC- systemet vil kunne føre til at tilsynets arbeid 

med å avdekke matsvindel mv. blir mer målrettet og mer integrert i det ordinære tilsynsarbeidet. En 

konsekvens av dette, vil bli økt bruk av ressurser, spesielt i regionene. 

Konsekvenser for virksomhetene, forbrukerne og samfunnet for øvrig. 

Etableringen av AAC-systemet vil effektivisere informasjonsutvekslingen mellom medlemsstatene og 

mellom medlemsstatene og Kommisjonen om forhold som gjelder overtredelser av bestemmelsene i 

regelverkene om fôr og næringsmidler. Dette vil igjen kunne føre til at medlemsstatene mer målrettet 

og effektivt kan føre tilsyn med og fatte de nødvendige vedtakene mot virksomheter som omsetter 

slike produkter. 

Etableringen av AAC- systemet vil derfor kunne bidra til å hindre uredelig omsetning av fôr og 

næringsmidler, noe som antas å være positivt både for virksomhetene, forbrukerne og samfunnet for 

øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
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KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
 

Vedlegg XX. Miljø 

 

Kapittel III. Luft 

 

32016D0775 Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/775 av 18. mai 2016 om tildeling 

av vederlagsfrie kvoter til luftfartøysoperatører iht. artikkel 3f(5) av direktiv 

2003/87/EF 

 

Sammendrag av innhold 

I det europeiske klimakvotesystemet for luftfart er det satt av en kvotereserve som åpner for tildeling 

av vederlagsfrie kvoter til nye luftfartøysoperatører og til luftfartøysoperatører i sterk vekst, se direktiv 

2003/87/EF artikkel 3f. Kvotereserven utgjør 3 % av den samlede kvotemengden som er satt av til 

luftfart. «Nye operatører» er de som har startet kvotepliktige aktiviteter etter 31. desember 2010. 

«Operatører i sterk vekst» er de som har hatt minst 18 % økning i aktivitetsnivå (målt i tonn-

kilometerdata) fra 2010 til 2014. Utdeling av kvoter er et engangstilbud, og beslutningen om hvor 

mange kvoter som vil bli utdelt skal fattes senest 30.9.2016. En forutsetning for å få tildelt kvoter fra 

reserven er at nyetableringen eller utvidelsen ikke bare er en videreføring av en annen 

luftfartøysoperatørs tidligere aktiviteter. En luftfartøysoperatør kan ikke få tildelt mer enn 1 000 000 

kvoter fra reserven for å dekke en utvidelse av virksomheten. Kvoter som ikke tildeles fra reserven 

skal selges av medlemsstatene. 

Tildeling fra reserven gjøres på grunnlag av en standardverdi der tildelingen ses i forhold til 

operatørens aktivitetsnivå. Standarden som legges til grunn for tildeling av kvoter fra reserven til 

aktører som kvalifiserer for tildeling skal være 0,000642186914222035 klimakvoter per tonn-kilometer 

per år. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Klimakvoteforskriftens § 6-3 tredje ledd har forutsett Kommisjonens beslutning om fastsettelse av en 

standardverdi for tildeling av vederlagsfrie kvoter, og viser til at det vil bli tildelt kvoter basert på en 

felleseuropeisk utslippsstandard som fastsettes av EU-kommisjonen og som innlemmes i EØS-

avtalen. Det er følgelig ikke behov for forskriftsendring for å gjennomføre kommisjonsbeslutningen i 

norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Norge er ansvarlig for å administrere 41 luftfartøysoperatører. Per i dag er det bare fem av disse som 

er kvotepliktige. Eventuelle kvoter som tildeles operatører som administreres av Norge, tas fra den 

felleseuropeiske kvotereserven, og innebærer ikke økonomiske kostnader for Norge. I den grad det 

gjenstår kvoter på reserven etter at søknadsfristen er gått ut, skal disse kvotene selges av 

medlemsstatene, noe som vil generere inntekter til staten. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte 

departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 

VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
 

Kapittel XV. Farlige stoffer 
 

32016D1174 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1174 av 15. 

juli 2016 om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som 

inneholder difenakum henvist av Spania i samsvar med artikkel 36 i 

Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 
 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 

Artikkel 36 i biocidforordningen ((EU) nr. 528/2012) gjelder henvisning av uløste innsigelser til 

Kommisjonen. Det ble meldt inn formell uenighet knyttet til gjensidig godkjenning av et biocidprodukt 

under produkttypen rottegift og som inneholder det aktive stoffet difenakum i flytende form. De uløste 

motsetningene henvist til Kommisjonen dreier seg blant annet om hvor effektivt det aktuelle produktet 

er mot rotter og mus (i land med fuktig klima). Videre er risiko for brukernes helse knyttet til rengjøring 

av åtestasjoner også et diskusjonstema. 

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1174 sier at det spesifikke biocidproduktet oppfyller betingelsene i 

henhold til artikkel 19 (1,b,iv) i biocidforordningen. Gitt risiko for spruting/søl bør krav om 

risikobegrensende tiltak inkluderes i godkjenningen. Produktet bør kun benyttes av profesjonelle 

brukere, og de bør bruke beskyttelseshansker. For å unngå unødig plastavfall fjernes kravet i 

produktgodkjenningen om å levere produktet og rollon-beholder sammen med åtestasjon som en 

enkelt innretning og å kassere åtestasjonen som en del av hele innretningen. Videre skal det 

spesifiseres at åtestasjonen skal festes til underlaget, og at tilsølte åtestasjoner skal leveres som farlig 

avfall. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. 

Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider 

(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser utover 

å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Høringsdokumenter om kommende/nye 

endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. 
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32016D1175 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1175 av 15. 

juli 2016 om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som 

inneholder spinosad henvist av Det forente kongerike (Storbritannia og Nord-

Irland) i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 528/2012 

 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.  

Artikkel 36 i biocidforordningen ((EU) nr. 528/2012) gjelder henvisning av uløste innsigelser til 

Kommisjonen. Det ble meldt inn formell uenighet knyttet til gjensidig godkjenning av et biocidprodukt 

brukt som insektmiddel og som inneholder det aktive stoffet spinosad. Det aktuelle produktet benyttes 

på maurtuer og på begrensede områder i hager. Referanselandet (UK) godkjente det aktuelle 

produktet 23. april 2015 til bruk direkte på maurtuer utendørs. Godkjenningen har siden blitt gjensidig 

godkjent av Irland. I forbindelse med søknad om gjensidig godkjenning av produktet i Tyskland 

bestrider Tyskland at produktet oppfyller kravene når det gjelder fastsatte retningslinjer for beregning 

av risiko for det terrestrielle miljø som er benyttet for godkjenning av produktet. Diskusjon rundt 

retningslinjene har vært drøftet i koordineringsgruppen uten at det er oppnådd enighet.  

I påvente av formelt vedtak av retningslinjer sier kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1175 at det 

spesifikke biocidproduktet oppfyller betingelsene i henhold til artikkel 19 (1,b,iv) i biocidforordningen. 

Bruksområdet for det aktuelle produktet endres/presiseres til at produktet kun er til utendørs bruk og 

bare kan brukes direkte på maurtua. Tørre granulater eller væske skal ikke spres på harde overflater 

eller på grunn/jord som benyttes som maurstier. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. 

Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider 

(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over 

å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Høringsdokumenter om kommende/nye 

endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. 

 

32016R1688 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1688 av 20. september 2016 om 

endring av vedlegg VII forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder 

hudsensibilisering 
 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 

Ett av målene i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) er å redusere bruken av forsøksdyr, for eksempel ved at det 

blir utviklet nye forsøksmetoder hvor det ikke benyttes dyr, dvs. in vitro-tester. Kommisjonsforordning 

(EU) 2016/1688 endrer bestemmelsene om datakrav i REACH vedlegg VII slik at studier i forsøksdyr 

ikke lengre skal være standardkrav for å avklare hvorvidt et stoff er hudsensibiliserende dersom 
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resultater fra in vitro-tester gir tilstrekkelig informasjon. REACH vedlegg VII inneholder krav til 

standardopplysninger om stoffer som fremstilles eller importeres i mengder på hhv. 1 tonn eller mer. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er 

gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og 

begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i 

REACH-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller 

økonomiske konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Dokumenter knyttet til endringer i 

REACH-forskriften legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og 

nyheter om REACH-regelverket.
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LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 

 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
 

Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold 
 

Kapittel I. Veterinære forhold 
 

32016D1101 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 5. juli 2016 om 

endring av vedlegg I og II til beslutning 2004/558/EF som angår status som fri 

for infeksiøs bovin rhinotracheitt for delstatene Rheinland-Pfalz og Saarland 

samt Regierungsbezirk Arnsberg, Regierungsbezirk Detmold og 

Regierungsbezirk Münster i Tyskland 
 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 

Rettsakten endrer kapittel I vedlegg I og II til beslutning 2004/558/EF, som listefører medlemsstater 

som er erklært frie for infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR) forårsaket av bovint herpesvirus type 1 (BHV-

1). Delstatene Rheinland-Pfalz og Saarland Bremen, samt Regierungsbezirk Arnsberg, Detmold og 

Münster i Tyskland oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 64/432/EF, og erklæres derfor 

fri for sykdommen. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er 

ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller 

Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016D1235 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1235 av 26 

juli 2016 om godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea til å foreta serologiske 

tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten gir et laboratorium i Sør-Korea ny godkjenning til å foreta testing av blodprøver fra hunder, 

katter og ildere for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering. Laboratoriet mistet godkjenningen 

sin i 2015 da det ikke besto den årlige ferdighetsprøven i regi av Agence francaise de sécurité des 

aliments de Nancy (AFSSA, Nancy). I 2016 har det imidlertid bestått og oppfyller 

dermed godkjenningskravet. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 
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Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. 

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av 

hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens oppdaterte 

liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i norsk 

regelverk, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten godkjenner et laboratorium til å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed 

bedres tilgangen på denne typen laboratorietjenester. 

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller 

Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialområdet for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 

VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 

Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin 
 

32016R0765 Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/765 av 11. mars 

2016 om endringer i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse 

ønologiske metoder 
 

Sammendrag av innhold 

Forordningen omfattes av standardprosedyren. 

Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 i form av at det på 

nærmere bestemte vilkår, åpnes for bruk av aktivatorer for eple-melkesyregjæring, som ønologisk 

metode. Gjennomføringsbestemmelsene er fastsatt under forordning (EU) nr. 1308/2013 - EUs felles 

markedsordning for landbruksprodukter - herunder vin. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. mars 2013 nr. 

370 om vin (vinforskriften). 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, 

administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene 

eller samfunnet for øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, 

Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Nærings- 

og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold 
 

Kapittel I. Veterinære forhold 
 

32016D1100 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1100 av 5. juli 

2016 om endring av beslutning 2007/453/EF som angår BSE-status for Costa 

Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland 
 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 

Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF, som lister opp land i EU, EFTA og visse tredjeland når det 

gjelder deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha 

BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Costa Rica, Tyskland, Litauen, Nambia og Spania, der 

statusen oppgraderes fra kontrollerbar til neglisjerbar risiko. 

Det er verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknader fra de enkelte landene og 

kategoriserer dem. EU innlemmer OIEs kategorisering fortløpende. 

Med den bakgrunn oppdateres vedlegget til 2007/453/EF tilsvarende. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og 

utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier 

(TSE). 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og 

omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet 

og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold 
 

Kapittel II. Fôrvarer 
 

32016R1007 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1007 av 22. 

juni 2016 om godkjenningen av ammoniumklorid som et fôrtilsetningsstoff til 

andre drøvtyggere enn slaktelam, katt og hund (innehaver av godkjenningen 

Latochema Co. Ltd) 
 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren. 

Det er søkt om godkjenning av ammoniumklorid, NH4Cl, med handelsnavn Amklor, som 

fôrtilsetningsstoff. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle 

gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer, med tilføyelse (reduserer pH i urin). Preparatet er 
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framstilt ved kjemisk syntese, og det skal ikke inneholde mer enn 0,5% NaCl (salt)/kg. Det er satt 

grenseverdier for største tillatte innhold av preparatet i fôr. For at det skal være trygt til drøvtyggere 

unntatt slaktelam er grensen 10 mg Amklor/ kg fullfôr, dersom det fôres i en periode på inntil tre 

måneder. Til hund og katt og til lengre tids bruk til drøvtyggere, er grensen for størsteinnhold 5 mg/kg 

fullfôr. Preparatet er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktelam. Det ble vurdert av European 

Food Safety Authority (EFSA) og de fant det trygt og effektivt, og å utvide godkjenningen er kurant. 

Det påpekes imidlertid at om det tilsettes flere NH4Cl-preparater i en fôrblanding samtidig, skal 

innholdet av dem tilsammen ikke overstige tillatt grense for størsteinnhold. Preparatet skal blandes inn 

i fôret i form av en premiks. Det er tatt inn nye standardformuleringer for brukertrygghet i rettsakten, 

som skal bedre ivareta de som håndterer visse tilsetningsstoff/preparater. 

Saken er diskutert i den faste komiteen for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer, 

PAFF. Med de nye bestemmelsene om brukertrygghet, ble forslaget til rettsakt votert i PAFF i 

mai. Rettsakten er nå fastsatt som forordning i EU, og godkjenningen har varighet til 13. juli 2016. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten medfører det endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i 

fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Å redusere pH i urin, vil forbedre 

fjøsmiljøet og vil slik ha gunstig effekt. Siden saltinnholdet i preparatet er fastsatt, og det blir brukt liten 

tilsetning i fôret, vil heller ikke natriuminnholdet skape problemer. Hos kjæledyr kan det også 

forebygge dannelsen av urinveisteiner, et problem særlig hankatter kan ha. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0997 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/997 av 21. 

juni 2016 om godkjenningen av endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 produsert 

ved hjelp av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-beta-

glucanase EC 3.2.1.6 produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (ATCC SD 

2106) som et fôrtilsetningsstoff til lakterende purker og mindre grisearter 

(innehaver av godkjenningen Danisco (UK) Ltd) 
 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren. 

Det er besluttet å utvide bruksområdet for et enzympreparat til også å gjelde bruk i fôr til lakterende 

purker og til både avvent smågris, avlsdyr og dyr til kjøttproduksjon av de mindre griseartene. Tidligere 

er preparatet godkjent til fjørfe, avvent smågris og slaktegris. Det er klassifisert i kategorien 

Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Preparatet 

er framstilt ved hjelp av en genmodifisert og en ikke-genmodifisert stamme av Trichoderma reesei. 

Data fra tidligere griseforsøk er ekstrapolert til å gjelde den omsøkte bruken. European Food Safety 

Authority (EFSA) har vurdert utvidet bruk og finner at preparatet er trygt. Det har effekt ved å redusere 

vekttap hos lakterende purker, da fôrutnyttelsen blir bedre.  Det er satt grense for minste tillatte 

innhold av preparatet i fôr, for at det skal ha denne effekten. 

Saken er diskutert i den faste komiteen for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer, PAFF. 

Det var få kommentarer til å utvide godkjenningen, og saken ble votert i mai. Den utvidede 

godkjenningen er nå fastsatt som en forordning i EU, og den har varighet til 12. juli 2026. 
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Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, 

fôrtilsetningsstoff-forskriften 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Med utvidet bruksområde for et 

preparat kan fôrindustrien redusere utvalget av preparater og dermed lagerhold. Da utvidelsen her 

gjelder bruk i fôr som ikke er volumvarer, er det spesielt gunstig. Hvorvidt preparatet blir tatt i bruk i 

alle aktuelle fôrblandinger, avgjør imidlertid den enkelte virksomheten. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0898 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/898 av 8. juni 

2016 om godkjenningen av et preparat av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) 

og dens protease (EC 3.4.21.19) som et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, 

livkylling og mindre fjørfearter til slakt og til liv og prydfugler (innehaver av 

godkjenningen Novus Europe S.A. / N.V.) 
 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren. 

Det er søkt om godkjenning av et nytt fôrtilsetningsstoff som består av enzymet protease og sporer fra 

den mikroorganismen det er framstilt fra. Både enzymet og mikroorganismen er angitt som separate 

bestanddeler av preparatet. Bacillus licheniformis-stammen er ikke genmodifisert. Preparatet er 

klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske 

tilsetningsstoffer med tilføyelse (bedrer dyras trivsel). Preparatet er utprøvd til slaktekylling og er 

ekstrapolert til de andre produksjonene/artene. Det er satt grense for minste tillatte innhold både for 

proteasen og mikroorganismen, og videre gitt anbefaling for minste innhold av preparatet for at det 

skal ha ønsket effekt. Da vil det føre til bedre fôrutnyttelse. European Food Safety Authority (EFSA) 

har risikovurdert preparatet og bekrefter at det trygt i bruk, og at det har effekt. De nye obligatoriske 

standardformuleringene om brukersikkerhet er tatt inn i rettsakten. 

Saken er diskutert i den faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer (PAFF). Der ble det 

reist krav om at det må gå klart fram av teksten i rettsakten at preparatet bare har effekt når 

proteininnholdet i fôrrasjonen er lavt og at preparatet godkjennes i fôr til små fjørfearter. Dette er tatt 

inn i rettsakten nå.   Godkjenningen er fastsatt som en forordning i EU nylig, og den har varighet til 29. 

juni 2026. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, 

fôrtilsetningsstoff-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Økt fôrutnyttelse bidrar til bedre 

lønnsomhet i produksjonene, og det er positivt. Likeså at preparatet kan brukes i fôr til mange arter og 

produksjoner. Det vil spare industrien for lagerhold og større sortiment av tilsetningsstoffer til samme 

formål, men som bare er tillatt til noen dyrearter/produksjoner. Dette preparatet kan brukes til mange. 
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Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0895 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/895 av 8. juni 

206 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1290/2008 når det gjelder 

navnet på godkjenningsinnehaveren for et preparat av Lactobacillus 

rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)  

  

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren. 

Fra 12. november 2015 har firmaet Danisco (UK) Ltd. overført markedsrettighetene til et 

fôrtilsetningsstoff, et mikroorganismepreparat av Lactobacillus rhamnosus og Lactobacillus farciminis, 

til firmaet STI Biotechnologie. Dette fører til at godkjenningsinnehaveren for preparatet nå er STI 

Biotechnologie. Preparatet ble godkjent som fôrtilsetningsstoff i 2008. Godkjenningen varer til 2019. 

Siden preparatet er uendret, er det gitt en overgangsperiode. I den perioden kan lagervare av 

preparatet og premiks og fôrblandinger der det inngår, og som er produsert før denne rettsakten trer i 

kraft, brukes opp. 

Forslaget til rettsakt ble lagt fram for den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, (PAFF), 

seksjon fôrvarer i april 2016. Endringen er en formalitet, og det var ingen kommentarer til den i 

møtet. Endringen er nylig fastsatt som en forordning i EU. Navnendringen er permanent, men 

godkjenningsperioden for preparatet er den samme som i den opprinnelige godkjenningen, 8. januar 

2019. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten fører til endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, 

fôrtilsetningsstoff-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten vil ikke få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden det er gitt en 

overgangsperiode for preparatet, premiks og fôrblandinger der det inngår, produsert og merket etter 

opprinnelig godkjenning, der disse kan brukes opp på visse betingelser, får ikke forslaget 

konsekvenser for fôrindustrien heller. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0900 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/900 av 8. juni 

2016 om godkjenningen av benzosyre som et fôrtilsetningsstoff til avlspurker 

(innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products Sp. zo.o.) 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren. 

Det ble søkt om utvidet godkjenning av et benzosyrepreparat til også å kunne tilsettes i purkefôr. 

Preparatet er tidligere godkjent i fôr til slaktegris og smågris. Det er klassifisert i kategorien 
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Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer. 

Hensikten er å redusere pH i urin. Søknaden omfattet også bruk i fôr til råner og ungpurker. Det viser 

seg imidlertid at benzosyre har liten effekt for pH-senking i avlspurkeurin, og ingen effekt hos andre 

avlsgriser. Godkjenningen vil derfor bare gjelde purkefôr. European Food Safety Authority (EFSA), har 

vurdert søknaden, og de bekrefter liten effekt, men at preparatet er trygt. Det er fastsatt grenser for 

største og minste tillatte innhold av preparatet i purkefôr. Videre skal det stå i bruksanvisningen at 

tilskuddsfôr som inneholder benzosyre ikke skal gis som sådan, men blandes godt inn i den daglige 

fôrrasjonen til purkene. Den nye standard-formuleringen om brukertrygghet er tatt inn i rettsakten. 

Saken er diskutert på flere møter i den faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer. 

Kravene til dokumentert effekt og merking av preparatet og fôrvarer der det inngår har vært 

hovedsaker. Saken ble votert i april. Godkjenningen er nå fastsatt som en forordning i EU, og den har 

varighet til 29. juni 2026. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten fører til endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, 

fôrtilsetningsstoff-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden preparatet har liten effekt og 

det finnes andre tilsvarende preparater, vil det neppe være aktuelt å ta det i bruk, selv om det er tillatt i 

fôr til avlspurker. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0842 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/842 av 27. 

mai 2016 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 167/2008 når det gjelder 

navnet på godkjenningsinnehaveren og handelsnavnet på et koksidiostatikum 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren. 

Fra 15. februar 2016 har firmaet Krka d.d overført markedsrettighetene til et koksidiostaikum med 

handelsnavn Kokcican 120g til Huvepharma EOOD. Det medfører at godkjenningsinnehaveren nå blir 

Huvepharma EOOD. De ber om å endre handelsnavnet på preparatet til Huvesal 120 G. Preparatet 

ble godkjent som fôrtilsetningsstoff første gang i 2008, og godkjenningsperioden varer til 2018. Siden 

preparatet er uendret, vil det få en overgangsperiode. I den perioden kan lagervare av preparatet og 

premiks og fôrblandinger der det inngår, og som er produsert før denne rettsakten trer i kraft, brukes 

opp på visse betingelser. 

Forslaget til rettsakt ble lagt fram for PAFF, EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer og veterinærmedisin i april. Endringene er en ren formalitet, og 

det var ingen kommentarer til dem i møtet. Rettsakten er fastsatt som en forordning i EU nylig, og den 

trer i kraft tidlig i juli. Navnendringen er permanent, men godkjenningsperioden for preparatet er den 

samme som i den opprinnelige godkjenningen. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, 

fôrtilsetningsstoff-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
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Rettsakten vil ikke få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Siden det er gitt en 

overgangsperiode for preparatet og produkter der det inngår, og i den kan lagervare med "gamle" 

merkeopplysninger brukes opp, får det heller ingen konsekvenser for fôrindustrien eller brukerne av fôr 

som inneholder preparatet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0899 Kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) 2016/899 av 6. 

juni 2016 om godkjenningen av 6-fytase produsert ved hjelp av Trichoderma 

reesei (ATCC SD-6528) som et fôrtilsetningsstoff for alle fjørfearter og 

grisearter (unntatt diende smågris) (innehaver av godkjenningen Danisco (UK) 

Ltd) 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren. 

Det er aktuelt å godkjenne et nytt enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfearter og grisearter. 

Det er produsert ved hjelp av en genmodifisert bakteriestamme og er klassifisert i kategorien 

Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er 

risikovurdert av European Food safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk og at det har effekt, 

når det tilsettes over 250 U/kg fullfôr (U er måleenhet for enzymaktivitet). Det er anbefalt at fôret har et 

innhold av dette preparatet inntil 2 000 U/kg fullfôr. Preparatet er aktuelt i fôr til alle fjørfearter og griser 

unntatt diende smågris. Det har potensial til å øke opptaket av fosfor i kroppen og dermed redusere 

utskillingen i gjødsla. Det anbefales at fôret der preparatet brukes har et innhold på >0,23% 

fytinbundet fosfor. Nye obligatoriske standardformuleringer om å ivareta brukersikkerheten er tatt inn i 

rettsaktforslaget. 

Saken er diskutert i den faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer (PAFF). Det har vært 

en del diskusjon om største tillatte innhold og merking. Saken ble votert i april 2016, og det 

var enstemmighet for forslaget. Godkjenningen er nå fastsatt, og den har varighet til 29. juni 2026. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, 

fôrtilsetningsstoff-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Dette er et nytt enzympreparat, 

men det finnes mange med tilsvarende bruksområde allerede. De nye preparatene er ofte mer 

effektive, og vil i så måte være til nytte for fôrindustrien. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold 
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Kapittel III. Plantesanitære forhold 
 

32016L0317 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2016/317/EU av 3. mars 

2016 som endrer rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 

2002/56/EF og 2002/57/EF når det gjelder offisiell merkelapp på 

såvarepakninger 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten gjelder endring av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 

2002/55/EF, 2002/57/EF og 2002/56/EF om produksjon og omsetning av såkorn, frø av fôrvekster, 

bete, grønnsaker, olje- og fibervekster og settepoteter. Rettsakten innfører krav om påføring av et 

unikt nummer på den offisielle merkelappen på hver såvarepakning. Dette nummeret skal være en del 

av en nummerserie som følger hvert såvareparti. Merkelappen skal etter dette påføres både 

partinummeret og det unike nummeret. Kravet gjelder alle kategorier av såvare med unntak av klasse 

standard av grønnsaksfrø. Frist for gjennomføring av kravet er i direktivet satt til 1. april 2017. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Gjennomføring av rettsakten med innføring av unike nummer på hver såvarepakning, gjør det 

nødvendig å lage et nytt felt på den offisielle merkelappen som følger hver såvarepakning. Dette har 

en kostnad for såvareforretningene på anslagsvis 50-100 000 kroner. Utover dette antas rettsakten 

ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016D0320 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/320 av 3. 

mars 2016 som endrer beslutning 2004/842/EF om 

gjennomføringsbestemmelser som medlemslandene skal bruke når de tillater 

omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker som er 

søkt godkjent for opptak på nasjonal sortsliste 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten gjelder endring av kommisjonsbeslutning 2004/842/EF om gjennomføringsregler som gjør 

det mulig for medlemslandene å tillate markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert 

søknad om oppføring for på den nasjonale sortsliste for plantearter til jordbruksformål eller 

grønnsakarter. Endringen gjelder såvare av enda ikke godkjente sorter av korn, fôrvekster, bete, 

grønnsaker, olje- og fibervekster og settepoteter. Rettsakten krever innføring av et unikt nummer på 

merkingen av den enkelte såvarepakningen. Dette skal være et nummer som inngår i en nummerserie 

som følger hvert såvareparti. Frist for gjennomføring er i rettsakten satt til 1. april 2017. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten krever endring av forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Mattilsynet mottar få søknader om tillatelse til å omsette såvare av sorter som er søkt godkjent for 

opptak på nasjonal sortsliste, men der søknadene ikke er ferdig behandlet enda. Gjennomføring av 

rettsakten med innføring av unike nummer på hver såvarepakning, gjør det nødvendig å lage et nytt 

felt på den offisielle merkelappen som følger hver såvarepakning. Dette har en kostnad for 
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såvareforretningene på anslagsvis 50-100 000 kroner. Utover dette antas rettsakten ikke å få 

økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
 

Kapittel XV. Farlige stoffer 
 

32016R0871 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/871 av 1. juni 

2016 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet amitrol, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av 

plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EF) nr. 540/2011 
Sammendrag av innhold 

Amitrol har fått avslag på  regodkjenning som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. 

Bakgrunnen for avslaget er blant annet helsevurderingene, og at amitrol er klassifisert 

som reprotoksisk kategori 1B. 

 

Merknader  

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de 

aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive 

stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på 

listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget 

program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. 

 

Rettslige konsekvenser 

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved 

at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter. 

 

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning 

både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer, blir 

søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis 

prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet 

med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning 

basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen 

som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir 

tillatt brukt.  

 

Sakkyndige instansers merknader  

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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32016R0864 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/864 av 31. 

mai 2016 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet triasulfuron, i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om 

markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 
 

Sammendrag av innhold 

Triasulfuron har fått avslag på regodkjenning som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. 

Bakgrunnen for avslaget er at dokumentasjon som er innlevert, ikke er tilstrekkelig til å utelukke mulig 

helsefare for arbeidere og for høye restnivåer i grunnvann. 

 

Merknader 

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de 

aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive 

stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på 

listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009.   EU har et 

eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. 

 

Rettslige konsekvenser 

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved 

at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter. 

 

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning 

både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer, blir 

søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis 

prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet 

med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning 

basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen 

som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir 

tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen. 

 

Sakkyndige instansers merknader  

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0872 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/872 av 1. juni 

2016 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet isoproturon, i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om 

markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 
Sammendrag av innhold 

Isoproturonl har fått avslag på  regodkjenning som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. 

Bakgrunnen for avslaget er at blant annet helsevurderingene, og at isoproturon er klassifisert som 

kreftfremkallende kategori 2. 

Merknader 

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de 

aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
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1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive 

stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på 

listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009.   EU har et 

eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. 

 

Rettslige konsekvenser 

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved 

at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter. 

 

Administrative og økonomiske konsekvenser    

Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning 

både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt 

markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis 

prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet 

med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning 

basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen 

som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir 

tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen. 

 

Sakkyndige instansers merknader  

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0548 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/548 av 8. april 

2016 om godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av 

plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten godkjenner diammoniumfosfat som basisstoff. I samsvar med artikkel 23 (3) i forordning 

(EF) nr. 1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) mottok kommisjonen en søknad om godkjenning av 

stoffet som basisstoff. Diammoniumfosfat (DAP) brukes både i vinlaging og som gjødsel. Stoffet er 

søkt godkjent som basisstoff til bruk i fangsfeller for fruktfluer i frukthager. DAP vil kun fungere som 

lokkemiddel i fysiske fangstfeller, dvs. at stoffet i seg selv ikke dreper eller skader fluene. Basisstoffet 

føres opp i liste C i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen). 

 

Rettslige konsekvenser 

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved 

at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter. 

 

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Det at  basisstoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning 

både for myndigheter og private i Norge. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på 

nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med en gang. 

Ofte er basissubstanser matvarer som en kan finne i den lokale matbutikken. Det er imidlertid ikke lov 

å markedsføre basisstoff som plantevernmidler, men bruksområdet kan likevel nevnes på etiketten til 

det formålet stoffet vanligvis omsettes til. 

 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet hvor Mattilsynet og berørte departementer 

deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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32016R0549 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/549 av 8. april 

2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende 

forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bentazon, 

cyhalofopbutyl, diquat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-

metyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol og 

thifensulfuron-metyl 

Sammendrag av innhold 

Godkjenningen for de virksomme stoffene bentazon, cyhalofopbutyl, diquat, famoxadon, flumioxazin, 

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol og 

thifensulfuron-metyl utløper 30. juni 2016. Godkjenning av disse stoffene har tidligere blitt forlenget 

ved forordning (EU) 2015/1885. Der er i henhold til artikkel 4 i forordning (EU) nr. 1141/2010 

(4) kommet søknader om fornyet oppføring på listen over godkjente aktive stoffer i vedlegg I til 

råddirektiv 91/414/EØF for disse stoffene. Vurderingen av stoffene har blitt ytterligere forsinket av 

grunner som søkere ikke har noen innflytelse over, og det er sannsynlig at godkjenningen vil utløpe før 

vedtak er gjort for å fornye dem. Det er derfor besluttet å forlenge godkjenningen. Vurderingen av 

stoffene vil bli gjort etter kriteriene i forordning (EU) 1107/2009, men i henhold til EUs 

revurderingsprogram AIR2, som er hjemlet i direktiv 91/414. 

Merknader  

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de 

aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler (innlemmet i EØS-avtalen). Listen over aktive 

stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på 

listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget 

program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som 

ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene. 

 

Rettslige konsekvenser 

Denne forordningen vil kreve en mindre endring av forskrift om plantevernmidler  ved at listen over 

godkjente aktive stoff blir oppdatert. 

Administrative og økonomiske konsekvenser  

Det at virksomme stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få 

betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike virksomme 

stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en 

trinnvis prosess. Først vurderes det virksomme stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det 

aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal 

vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise 

vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får 

betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. 

Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet hvor Mattilsynet og berørte departementer 

deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0560 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/560 av 11. 

april 2016 om godkjenning av basisstoffet myse i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av 

plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 
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Sammendrag av innhold 

Rettsakten godkjenner myse som basisstoff.  I samsvar med artikkel 23 (3) i forordning (EF) nr. 
1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) mottok Kommisjonen en søknad om godkjenning av stoffet som 
basisstoff. Bruken som er undersøkt er som soppmiddel til bruk i vingårder og som soppmiddel til 
tomat, agurk og squash. Det anbefales kun bruk før blomstring. Bakgrunnen er at en vil være sikker på 
at det ikke kan gi utslag hos melkeallergikere som spiser vekstene. Basisstoffet føres opp i liste C i 
vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen). 
 
Rettslige konsekvenser 
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved 
at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser 
I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før 
det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med en gang. Ofte er basissubstanser matvarer som 
en kan finne i den lokale matbutikken. Det er imidlertid ikke lov å markedsføre basisstoff som 
plantevernmidler, men bruksområdet kan likevel nevnes på etiketten til det formålet stoffet vanligvis 

omsettes til. Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for 

Mattilsynet.  
 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet hvor Mattilsynet og berørte departementer 

deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0951 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/951 av 15. 

juni 2016 om godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Trichoderma atroviride 

stamme SC1 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget 

til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Sammendrag av innhold 

Trichoderma atroviride stamme SC1 er et nytt lav-risiko aktivt stoff som nå er godkjent etter forordning 

1107/2009, og som kan inngå i plantevernmiddel frem til 6. juli 2031. Stoffet legges til i liste D i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle 

direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket eller etter en 

overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen 

substitusjonskandidater. 

Merknader 

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de 

aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive 

stoffer ble opprinnelig videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Listen 

endres løpende etter som nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister 

godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. EU har et eget program med planer om når det enkelte 

aktive stoffet skal revurderes. Det vil si at alle stoffene etter hvert skal revurderes etter de nye 

strengere reglene i forordning 1107/2009. 

Rettslige konsekvenser 

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved 

at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning 

både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt 

markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis 

prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet 
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med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning 

basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen 

som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir 

tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
 

Kapittel XXVII. Alkoholsterke drikker 
 

32016R0235 Kommisjonsforordning (EU) 2016/235 av 18. februar 2016 om 

endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om 

definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av 

geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker 
 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten omfattes av standardprosedyren. 

Rettsakten endrer definisjonen av likør i punkt 32 bokstav a) ii i vedlegg II til forordning (EF) nr. 

110/2008. Per i dag er det krav om at alkoholsterke drikker som skal bruke betegnelsen likør, blant 

annet må være både aromatisert og tilsatt landbruksprodukter eller næringsmidler (kumulative vilkår). 

Endringene medfører at det i fremtiden er tilstrekkelig at den alkoholsterke drikken enten er 

aromatisert eller tilsatt landbruksprodukter eller næringsmidler (alternative vilkår). Endringene vil ikke 

påvirke de grunnleggende organoleptiske egenskapene som karakteriserer likør. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 

1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett skulle medføre administrative, 

økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken virksomhetene, myndighetene eller 

samfunnet for øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, 

Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, 

Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
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LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET/NÆRINGS- OG 

FISKERIDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 

VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 

Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold 
 

Kapittel II. Fôrvarer 
 

32016R0972 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/972 av 17. 

juni 2016 om godkjenningen av L-arginin produsert ved hjelp av 

Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP som et fôrtilsetningsstoff til alle 

dyrearter 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren. 

Det er søkt om godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff, klassifisert i kategorien 

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Aminosyrer mm. Preparatet er 

framstilt ved fermentering med en bakteriestamme som ikke er genmodifisert. Aminosyren L-arginin er 

essensiell til enkelte dyrearter, som fisk, fugl og kjøttetere, men ikke til andre voksne pattedyr. 

Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt i bruk og at det 

er en god argininkilde til dyr som denne aminosyren er essensiell for. Det er ikke satt grenseverdier for 

innhold i fôr til noen dyrearter. Tilsetningen i fôret må tilpasses dyras aminosyrebehov og innholdet i 

totalrasjonen. Skal preparatet brukes i drøvtyggerfôr, er coating nødvendig for å hindre nedbryting i 

vomma. Ved merking av preparatet skal det angis at det er produsert med hjelp av Corynebacterium 

glutamicum KCTC 10423BP. 

Saken er diskutert i den faste komiteen for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer, PAFF. Saken ble 

votert over i mai 2016, og forslaget til rettsakt fikk enstemmig tilslutning. Godkjenningen er nå fastsatt 

som en forordning i EU, og den har varighet til 8. juli 2026. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, 

fôrtilsetningsstoff-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0973 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/973 av 17. 

juni 2016 om godkjenningen av sink-bilysinat som et fôrtilsetningsstoff til alle 

dyrearter 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsaken følger hurtigprosedyren. 
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Et nytt organisk sinkpreparat er søkt godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Det er klassifisert 

i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. 

Preparatet finnes som granulat og i melform og inneholder > 13,5% sink som aktivt stoff og >85% 

lysin. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert søknaden og finner preparatet trygt i bruk til 

alle dyrearter. Det har samme effekt som uorganiske sinkpreparater, og avleiringen i husdyrprodukter 

er også tilsvarende. Grenseverdiene for største tillatte innhold av sink i fôr til ulike dyrearter viser stort 

sett en reduksjon i forhold til dagens nivå. For flere av dem er de et kompromiss mellom EFSAs 

forslag og ønske fra medlemsland og fôrindustrien. De fastsatte grensene for største tillatte innhold i 

fôr til laksefisk og til andre fiskearter er det laveste akseptable nivået til disse dyreartene. 

Grenseverdien for sink i fôr til andre dyrearter er uproblematiske også på lengre sikt. Det er presisert i 

fortalen til rettsaktforslaget at dette er første skritt på veien mot å redusere sinkinnholdet i fôr enda 

mer, av miljømessige årsaker. Den nye standardformuleringen om brukertryggheter tatt inn for å 

ivareta de som håndtere preparatet på en god måte. Preparatet skal tilsettes fôret i form av en 

premiks. 

Saken er diskutert i den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer, PAFF. 

Det var få kommenterer til den. Dette er et nytt preparat, og grenseverdier for største tillatte innhold av 

sink i fôr var allerede votert i saken om re-godkjenning av mange sinkpreparater. Nivåene vil være de 

samme for alle sinkpreparater som godkjennes. Ved voteringen i PAFF var alle for det framlagte 

forslaget, med unntak av et land som avholdt seg fra å stemme. De begrunnet det med at EFSAs 

foreslåtte grenseverdier ikke var tatt inn i rettsaktforslaget i klartekst, og at det ikke er en plan for 

nedtrapping av sinkinnhold i fôr til enda lavere nivå enn de som ble votert nå. Rettsakten er nå fastsatt 

i EU og godkjenningen har varighet til 8. juli 2026. 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr.319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, 

fôrtilsetningsstoff-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Den fører til at det blir enda et 

sinkpreparat som er godkjent til bruk i fôr til alle dyrearter, og fôrindustrien får enda flere preparater 

med samme formål og effekt å velge blant. Hvilke de velger, vil avhenge av praktiske og økonomiske 

forhold ved den enkelte virksomheten. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R1095 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/ 1095 av 6. 

juli 2016 om godkjenningen av sinkacetat dihydrat, vannfri sinkklorid, 

sinkoksid, sinksulfat heptahydrat, sinksulfat monohydrat, sinkchelat av 

aminosyrehydrat, sinkchelat av proteinhydrolysater, sinkchelat av glycinhydrat 

(fast form) og sinkchelat av glycinhydrat (flytende) som fôrtilsetningsstoffer til 

alle dyrearter og som endrer forordningene (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 

479/2006, (EU) nr. 335/2010 og gjennomføringsforordningene (EU) nr. 991/2012 

og (EU) nr. 636/2013 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren. 

Det er søkt om re-godkjenning av sju ulike sinkpreparater som fôrtilsetningsstoff. De er klassifisert i 

kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. 

European Food Safety Authority, EFSA, har i sin vurdering av søknadene, konkludert med at 

grensene for størsteinnhold av sink i fôr bør reduseres. Det har i hovedsak miljømessige årsaker, og 
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særlig som avrenning i husdyrtette områder med intensiv fjørfe- og svinekjøttproduksjon, der 

husdyrgjødsel blir brukt på jordene. Det ble søkt om å kunne tilsette sinkpreparatene til drikkevann, 

men det er både EFSA i sin risikovurdering, Kommisjonen og medlemslandene imot. Størsteinnhold i 

fiskefôr generelt er redusert til 150 mg Zn/kg fullfôr, mens for laksefisk er størsteinnhold noe høyere på 

180 mg Zn/kg fullfôr. Grenseverdien for sink i fôr til andre dyrearter er redusert til 120 mg/kg fullfôr, 

med noen unntak. F. eks er den uendret på 150 mg Zn/kg fullfôr til avlspurker og smågris. Alle 

preparatene skal blandes i fôret i form av premiks. Det er tatt inn nye standardformuleringer om 

brukertrygghet, som ivaretar de som håndterer stoffet. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Blir forslaget til rettsakt fastsatt, vil det medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om 

tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Mange ulike sinkpreparater vil 

fortsatt være godkjent til alle dyrearter, slik at virksomhetene har gode valgmuligheter. Tilsetning til 

drikkevann har ikke vært en problemstilling i Norge, så at det ikke blir tillatt skaper derfor ikke 

problemer. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0897 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 

2016 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) 

som et fôrtilsetningsstoff til alle eggleggende høner og akvariefisk (innehaver 

av godkjenningen Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) og som endrer 

forordningene (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 med 

hensyn til innehaveren av godkjenningen 
 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren. 

Et mikroorganismepreparat er godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling, kalkun, 

smågris, mindre fjørfearter og prydfugler. Det består av levedyktige sporer av bakterien og er 

klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende 

stoffer. Nå er det søkt om å utvide godkjenningen til også omfatte alle eggleggende høner og 

akvariefisk. Det er satt grense for minste tillatte innhold for at preparatet skal ha ønsket effekt, og det 

skilles mellom fjørfe og fisk. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert søknaden og finner 

det helt forsvarlig å utvide godkjenningen. Samtidig er det søkt om å endre navn på innehaver av 

godkjenningen, da produksjonsrettighetene til preparatet er overført til et nytt firma, Asahi Calpis 

Wellness Co. Ltd. Det medfører at navnet på innehaver endres i de rettsaktene der preparatet tidligere 

er godkjent til ulike formål. Dette er en ren formalitet. 

Forslaget er diskutert i den faste komite for planter dyr, mat og fôr (PAFF), seksjon fôrvarer. Det var få 

kommentarer til den der, og det ble votert i aprilmøtet. Godkjenningen er nylig fastsatt som en 

forordning i EU, og for preparatet har den varighet til 29. juni 2026. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, 

fôrtilsetningsstoff-forskriften. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten vil ikke få noen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. En utvidet godkjenning vil 

neppe få konsekvenser for norsk fôrindustri, da det ikke produseres fôr til de nye bruksområdene i 

Norge i dag. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0896 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/896 av 8. juni 

2016 om godkjenning av jernnatriumtartrater som et fôrtilsetningsstoff til alle 

dyrearter 
 

Sammendrag av innhold 

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren. 

Det ble søkt om godkjenning av en likeverdig blanding av natriumtartrat og jern(III)klorid som 

fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet betegnes som Fe-TA, og det skal være et bestemt 

forhold mellom jern og tartrat-isomerer på 1:1,5. Det er klassifisert i kategorien Teknologiske 

tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Antiklumpemidler. Hensikten er å hindre at salt (NaCl) 

som er hygroskopisk, klumper seg når det tilsettes fôr. Anbefalt innhold av jern er minst 3 g/kg salt, 

som tilsvarer 26 g av preparatet/kg salt. I bruksanvisningen for Fe-TA skal det stå at preparatet bare 

skal tilsettes i fôrmiddelet salt (NaCl). European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert preparatet 

og finner at det trygt i bruk, og at det har effekt med de angitt mengdene. 

Saken er diskutert i den faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer (PAFF) i flere 

møter. Innholdet av jern i preparatet er på et lavt nivå, og det tilsettes små mengder salt i fôret, 

så jerninnholdet skaper ingen problemer. Forslaget til rettsakt ble votert i PAFF i april 2016, og alle 

stemt for forslaget. Godkjenningen er nå fastsatt som en forordning i EU, og den har varighet til 29. 

juni 2026. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten fører til endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, 

tilsetningsstoff-forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Preparatet kan være nyttig for 

fôrindustrien, siden salt tilsettes i de fleste forblandingene, og jevn innblanding er viktig. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, 

Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 

miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 

rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R1220 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1220 av 26. 

juli 2016 om godkjenning av L-threonin produsert ved hjelp av Escherichia coli 

som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 
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Sammendrag av innhold 
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren 

Det er besluttet å re-godkjenne treoninpreparatet L-treonin, som er klassifisert i kategorien 

Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Aminosyrer. Preparatet er også 

godkjent for bruk i vann. 

Aminosyren er fremstilt ved fermentering ved hjelp av en rekke ulike E. coli-stammer. I rettsakten er det 

en positivliste for hvilke bakteriestammer som er godkjent. Dette er et nytt system for spesifisering av 

hvilke bakteriestammer som er tillatt å benytte ved fremstilling av L-Treonin. Det er i rettsakten 

spesifisert en overgangsperiode for omsetning av produkter som i dag er godkjente, men som vil bli 

faset ut. Det er dokumentert at det ikke finnes rekombinante antibiotikaresistens-gener i bakterien eller 

i preparatet. EFSA vurderer preparatet som trygt både for folkehelse, dyrehelse og miljø. Det er teknisk 

rent, med innhold av treonin > 98%, og er en effektiv kilde for aminosyren til alle dyrearter. Det vises til 

en mulighet for at det finnes endotoksiner fra bakterien i preparatet, og det er derfor nødvendig at det 

vises til behov for forholdsregler ved håndtering. Det er ikke spesifisert minimum eller 

maksimumsgrenser for tilsetning av preparatet.  Godkjenningen varer til 26. juli 2026. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, 

fôrtilsetningsstoff-forskriften 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og 

Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.



 

52 
 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 

 

Vedlegg X. Generelle tjenester 
 

32013H0461 Kommisjonens rekommandasjon 2013/461/EC av 17.9.2013 om 

prinsippene som styrer SOLVIT  
 

Sammendrag av innhold 

Rekommandasjon 461/2013 inneholder prinsippene som skal styre arbeidet i SOLVIT og erstatter 

rekommandasjon 893/2001 som dannet grunnlaget for opprettelsen av SOLVIT-nettverket. SOLVIT er 

et uformelt og gratis hjelpenettverk som hjelper bedrifter og privatpersoner med å finne løsninger på 

problemer som skyldes at nasjonale myndigheter i et annet EØS-land ikke anvender EØS-retten 

korrekt. Det finnes et SOLVIT-senter i hvert EU- og EØS/EFTA-land som samarbeider om å løse de 

konkrete sakene. 

Europakommisjonen har vedtatt en ny rekommandasjon for å tilpasse grunnlaget for arbeidet i 

SOLVIT til den utviklingen som har skjedd siden opprettelsen i 2001. Både saksmengden og type 

saker har endret seg mye de siste årene, og behovet for å synliggjøre SOLVIT har økt. Dette har skapt 

et behov for å klargjøre hva slags type saker SOLVIT skal behandle, og hvordan sakene skal 

behandles av de forskjellige SOLVIT-sentrene. Europakommisjonen har derfor med den nye 

rekommandasjonen vedtatt en ny definisjon av hva slags saker SOLVIT behandler, og den setter også 

en del minimumsstandarder for behandlingen av SOLVIT-sakene i de forskjellige SOLVIT-sentrene. 

Det norske SOLVIT-senteret er lokalisert i Nærings- og fiskeridepartementet. Vi har deltatt i SOLVIT-

nettverket siden det ble opprettet i 2001, og har hatt et jevnt antall henvendelser årlig siden starten. Vi 

har i de siste årene blant annet sett en økning i antall personsaker, og ser således behov for de 

tilpasninger som gjøres i den nye rekommandasjonen. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Hjemmel i EU-traktaten: TFEU art. 292. 

Rettslige konsekvenser: Vi kan ikke se at det vil være nødvendig med noen endring i norsk lov som 

følge av at rekommandasjonen innlemmes i EØS-avtalen. Rekommandasjonen tas inn som en rettsakt 

som avtalepartene skal ta i betraktning. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Innlemmelse av rekommandasjon 461/2013 anses ikke å ha økonomiske konsekvenser. Vi kan heller 

ikke se at en innlemmelse av den nye rekommandasjonen vil kreve tilpasninger av organiseringen av 

SOLVIT-arbeidet i Norge. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-

relevant og akseptabel. Rekommandasjonen er vurdert til å omfattes av gruppe 3, det vil si rettsakter 

som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.
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SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
 

Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester 
 

32016D0687 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 28. april 2016 om 

harmonisering av frekvensbåndet 694-790 MHz for terrestrielle systemer for 

trådløse elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester og for fleksibel 

nasjonal anvendelse i EU 
 

Sammendrag av innhold 

Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning har til formål å harmonisere de tekniske vilkårene for 

tilgang til og effektiv utnyttelse av frekvensbåndet 694-790 MHz til terrestrielle systemer som kan 

levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester i EU, jf. beslutningen artikkel 1. 

Beslutningen har også til formål å fremme en fleksibel nasjonal anvendelse av frekvensbåndet basert 

på nasjonale behov, i overensstemmelse med de frekvenspolitiske prioriteringene i RSPP (Radio 

Spectrum Policy Programme) (243/2012/EU). 

Frekvensområdet 470-790 MHz er i dag avsatt til digital bakkebasert tv-kringkasting og trådløst 

lydutstyr til PMSE (Program Making and Special Events) i Europa. Frekvensområdet 694-790 MHz 

(700 MHz-båndet) er identifisert til både radio- og tv-kringkasting og mobile tjenester på primær basis i 

ITUs Radioreglement. Europakommisjonens strategi for det digitale indre marked fremhever 

betydningen av 700 MHz-båndet for å sikring av levering av bredbåndtjenester i distriktene og 

understreker behovet for en samordnet frigivelse av dette båndet til 

bredbåndskommunikasjonstjenester. 

Den europeiske konferansen av post- og teleadministrasjoner (CEPT) fikk 11. mars 2013 et mandat 

fra Europakommisjonen om å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår for 700 MHz-båndet. Som svar 

på mandatet fremla CEPT rapportene 53 og 60 henholdsvis 28. november 2014 og 1. mars 2016 der 

det er foreslått teknisk harmonisering av båndet med henblikk på bruk av båndet til trådløse 

elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester. Samtidig får medlemsstatene mulighet til å tilpasse 

bruk i deler av båndet etter nasjonale behov herunder til SDL (supplemental downlink), PMSE 

(Program Making and Special Events), PPDR (Public Protection and Disaster Relief) og IoT (Internet 

of Things). 

Når medlemsstatene stiller 700 MHz-båndet til rådighet for andre formål enn digital bakkebasert tv-

kringkasting og trådløst lydutstyr til PMSE, skal frekvensområdene 703-733 MHz og 758-788 MHz 

ifølge artikkel 3 stilles til rådighet for terrestrielle systemer for trådløse elektroniske 

bredbåndskommunikasjonstjenester på ikke-eksklusiv basis i tråd med vilkårene som fremgår av det 

tekniske vedlegget til beslutningen. Medlemsstatene skal i henhold til beslutningen sørge for at det gis 

beskyttelse til systemer til digitalt bakkebasert tv-kringkasting og trådløst lydutstyr til PMSE i 

frekvensbåndet 470-694 MHz, jf. artikkel 4. 

I medhold av artikkel 5 skal medlemsstatene inngå koordineringsavtaler med naboland med henblikk 

på å muliggjøre bruk av systemene det er vist til i artikkel 3. Medlemsstatene skal overvåke bruken av 

700 MHz-båndet og skal om nødvendig rapportere til Europakommisjonen om implementeringen av 

beslutningen og anvendelsen av frekvensbåndet etter anmodning eller på eget initiativ, jf. artikkel 6. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 



 

54 
 

Det rettslige grunnlaget for gjennomføringsbeslutningen er "The treaty of the functioning of the 

European Union" (TFEU) (Den europeiske unions funksjonsmåte) artikkel 114 og Europaparlamentets 

og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumsvedtaket), særlig artikkel 4(3). Harmonisering av 

frekvensbåndet er også med på å oppfylle målet i RSPP (Radio Spectrum Policy Programme) 

(243/2012/EU) om bedre tilgang til trådløse bredbåndstjenester ved at det legges til rette for at 700 

MHz-båndet avsettes til terrestrielle systemer som kan levere trådløse elektroniske 

bredbåndskommunikasjonstjenester. 

Gjeldende norsk regelverk på området fremgår av ekomloven §§ 6-1 og 6-2 og norsk frekvensplan. 

Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter 

internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen. 

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og 

innovasjon og bidrar til at brukerne får tilgang til ekomtjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett 

anses å være i overenstemmelse med gjennomføringsbeslutning 2016/687/EU. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten ventes ikke å få økonomiske konsekvenser for private parter. Rettsakten vil få 

administrative konsekvenser for statlige myndigheter (Nkom) i forbindelse med forhandlinger om 

koordineringsavtaler med tredjepart (Russland), i tillegg til Sverige og Finland som planlegger en 

raskere overgang til mobile bredbåndstjenester i 700 MHz-båndet enn Norge. Kostnadene til dette vil 

måtte dekkes over det ordinære budsjettet til Nkom. 

Sakkyndige instansers merknader 

Gjennomføringsavgjørelsen følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles ikke i spesialutvalget for 

kommunikasjoner. 

Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner Europakommisjonens 

gjennomføringsbeslutning EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0427 Kommisjonsforordning (EU) 2016/427 av 10. mars 2016 om endring 

av forordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder utslipp fra lette personbiler og 

varebiler (Euro 6) 
 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 

Kommisjonsforordning 2016/427 ble vedtatt den 10. mars 2016, og innfører nye testmetoder for 

måling av utslipp fra lette personbiler og lette nyttekjøretøy. Forordningen endrer forordning (EF) 

692/2008, som innførte tekniske bestemmelser om målemetoder, testdrivstoffer, administrative 

prosedyrer mm. som skal til for å typegodkjenne biler i henhold til forordning 715/2007 (avgass euro 5 

og euro 6). Forordning 692/2008 er en forutsetning for typegodkjenning av biler etter kravene i 

forordning 715/2007. 

I henhold til forordning 715/2007 skal kommisjonen overvåke prosedyrer og tester i forhold til de krav 

som er fastsatt i forordning 692/2008, og om nødvendig endre disse kravene slik at resultatene av 

testene som er utført er i henhold til utslippene i virkelig trafikk. Kommisjonen har i forbindelse med 

undersøkelser kunnet konstatere at utslippene Euro 5- og 6 kjøretøyer har et vesentlig høyere utslipp i 

virkelig trafikk enn det som fremgår av laboratorietestene som er utført ved typegodkjenning, NEDC 

(New European Driving Cycle). Spesielt gjelder dette utslipp av NOx. 

Ved innføring av EURO-normene er krav til typegodkjenning blitt betydelig strengere. Dette har ført til 

en generell reduksjon av regulerte utslipp, med unntak av NOx fra dieselmotorer (spesielt lette person 

- og nyttekjøretøy). 
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For å oppnå formålet med at testresultatene bedre skal samsvare med utslippene i virkelig trafikk, 

innfører forordning 2016/427 nye testmetoder (såkalt RDE-test). Testmetodene er basert 

på grenseverdiene som fremkommer av forordning 715/2007. 

En RDE-test (Real Driving Emission) skal i større grad enn i dag vise utslipp i virkelig trafikk. Testen vil 

imidlertid ikke kunne dekke alle trafikkforhold, og det er derfor nødvendig med en 

overensstemmelsesfaktor, CF (Conformity Factor). De endelige kvantitative RDE-krav (grenseverdier) 

vil bli innført i to påfølgende trinn. I første omgang skal RDE-testen innføres for overvåkning, mens 

den i andre fase skal brukes i forbindelse med bindende, kvantitative RDE-krav. 

Lavvolum-produsenter er unntatt fra disse kravene ettersom utgiftene ikke står i forhold til oppnådd 

miljøgevinst. 

Forordning 2016/427 endrer følgende i forordning 692/2008: 

I artikkel 2 (definisjoner) er det innsatt to nye punkter: 

• 41. Utslipp ved virkelig trafikk RDE (Real Driving Emission) 

• 42. Bærbart avgassmåleutstyr (PEMS - portable emissions measurement system) 

I artikkel 3 er det innsatt nytt punkt: 

• 10. Fabrikanten skal påse at et kjøretøy som er typegodkjent etter forordning 715/2007, i hele dets 

normale levetid, har et utslipp som ikke overstiger nærmere angitte verdier. Utslippet skal måles i 

samsvar med nytt vedlegg IIIA til forordning 692/2008 og i samsvar med den der angitte RDE-test. 

I nytt vedlegg IIIA beskrives de prosedyrer som skal følges for å kontrollere kjøretøyets utslipp i 

virkelig trafikk (RDE) i detalj. Eksempler: 

• Det er generelle krav om at RDE-testene skal foregå på veg hvor man kan bruke normalt 

kjøremønster. Krav til nyttelast og høyde over havet skal vurderes på forhånd for å fastslå om 

vilkårene for å bruke RDE-testmetode er tilstede. 

• Godkjenningsmyndigheten skal foreslå en testrute som omfatter byområde, landeveg og 

motorveg. 

• Med bykjøring mener man hastighet opptil 60 km/t 

• Med landevegskjøring mener man hastighet på mellom 60 -90 km/t. 

• Motorvegkjøring mener man hastighet over 90 km/t. 

• Testruten (kjøresyklusen) skal bestå av ca. 24% bykjøring, 33% landevegskjøring og 33% 

motorvegkjøring. Med ca. forstås intervaller på ± 10%- Bykjøring må aldri være mindre enn 29% 

av den samlede kjøresyklusen. 

• Prøvesyklusen skal vare mellom 90 og 120 minutter. Variasjon på start og slutt når det gjelder 

høyde over havet må ikke være mer enn 100 m. Kjørelengden for hver del (bykjøring, 

lendevegskjøring og motorveg) skal være minst 16 km. 

• Olje som brukes i forbindelse med RDE prøvingen skal være i henhold til kravene fra 

bilfabrikanten. Det skal tas prøve fra drivstoffet og olje som skal oppbevares i minst et år. 

• I bilagene 1-9 (til vedlegg IIIA) er det beskrevet hvordan et portabelt måleutstyr (PEMS) skal 

monteres, forberedelser før testingen igangsettes og hvordan testing skal utføres. I tillegg er det 

føringer for hvordan resultatene av testene skal vurderes.  

 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om 

den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290. 

Forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil inneholder en referanse til 

forordning 692/2008 innledningsvis [EØS-avtalen vedlegg II kap. I nr. 45zu (forordning (EF) nr. 

692/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 566/2011, forordning (EU) nr. 459/2012, forordning (EU) 

nr. 630/2012, forordning (EU) nr. 143/2013 og forordning (EU) nr. 195/2013)]. 

Nevnte innledende referanse i forskriften vil bli endret ved at "forordning (EU) 2016/427" vil bli tilføyd, 

ev. vil implementering bli synliggjort på annen, egnet måte i forskriften. 
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige 

myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må 

gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 

2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg. Rettsakten vurderes som 

EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R1718 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1718 av 20. september 2016 om 

endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til avgassutslipp fra tunge 

kjøretøy når det gjelder bestemmelsene om testing ved hjelp av portabelt 

avgassmåleutstyr (PEMS) og prosedyren for testing av holdbarheten 

forurensningsbegrensende utskiftingsdeler 
 

Sammendrag av innhold 

Godkjenningsregelverket for bil og tilhenger til bil springer ut av rammedirektiv 2007/46/EF og 

avledede rettsakter. Utslippskrav og målemetoder reguleres bl.a. av forordningene (EF) nr. 595/2009 

og (EU) nr. 582/2011. Forordning 2016/1718 endrer sistnevnte, og omhandler konkret portabelt 

måleutstyr slik at overholdelse av utslippskrav skal kunne verifiseres. 

En del av typegodkjenningsprosedyren er å teste overensstemmelse med kravene av kjøretøy i drift 

(in-service conformity testing). Til dette benyttes portabelt avgassmåleutstyr - PEMS (portable 

emission measurement systems), slik det fremgår av forordning nr. 582/2011. PEMS benyttes også til 

å kontrollere off-cycle avgassutslipp. Dette skal sikre at avgassrensesystemene fungerer i virkelig 

trafikk og ikke bare i den fastsatte testsyklusen for typegodkjenning. Kommisjonen har nå gjennomført 

en analyse av testprosedyren for off-cycle-utslipp. Analysen avdekket mangler ved prosedyren som nå 

er blitt utbedret. 

Hittil har ikke utslipp fra kjøretøy under oppvarming blitt vurdert i forbindelse med typegodkjenningen 

av kjøretøyet. For å få mer kunnskap om dette området og for å utarbeide ny testprosedyre for 

kaldstart, ønsker kommisjonen i en undersøkelsesfase å samle inn typegodkjenningsdata fra bl.a. test 

av kjøretøy i drift. 

Videre har kommisjonen tatt for seg holdbarheten til forurensningsbegrensende erstatningsdeler. Slike 

erstatningsdeler skal i henhold til forordning nr. 582/2011 typegodkjennes etter Euro VI-kravene når 

testprosedyrer vedrørende holdbarhet er på plass. Testprosedyren er basert på fremskyndet aldring 

av erstatningsdelene gjennom virkninger av varme og smøremiddelforbruk. 

Nye testprosedyrer blir gjeldende for nye typer kjøretøy og motorer fra 1. september 2018 og for alle 

nye kjøretøy fra 1. september 2019. 

Med forordning 2016/1718 blir også henvisninger til ECE-regulativer i forordning nr. 582/2011 

oppdatert. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

EU-hjemmel: 

Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om 

den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290. 

Gjeldende norsk lovgivning: 

Forordning 2016/1718 endrer spesifikt forordning 582/2011, som igjen er en endringsrettsakt til 

grunnforordningen for avgass (EF) nr. 595/2009 (som er inntatt i forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om 
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godkjenning av bil og tilhenger til bil, bilforskriften) vedlegg 1. Forordning 582/2011 var tidligere inntatt 

i bilforskriften § 3, men kommer nå kun til uttrykk i EØS-henvisningene innledningsvis i forskriften. 

Norsk gjennomføring: 

For økt klarhet når det gjelder hvilken rettsakt som spesifikt endres foreslås å gjengi den konkrete 

referansen i EØS-avtalens vedlegg der forordning 582/2011 er opplistet. Dette er EØS-avtalen 

vedlegg II kap. I nr. 45zzl (se høringens forskriftsforslag). 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for 

offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det 

som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk. Herunder vil forordningen 

implementeres i forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. 

Sakkyndige instansers merknader 

Vegdirektoratet er positiv til at testprosedyrer knyttet til kjøretøy i drift blir forbedret. Rettsakten anses 

EØS-relevant og akseptabel. 

 

Vedlegg XIII. Transport 
 

Kapittel I. Veitransport 
 

32011L0076 Eurovignettdirektiv 2011/76/EU 

Sammendrag av innhold 

Eurovignettdirektivene danner rammene for avgiftslegging av tyngre kjøretøy i EU. Direktiv 2011/76 

endrer sammen med direktiv 2006/38/EF Eurovignettdirektiv 1999/62/EF. Direktiv 2006/38/EF ble 

innlemmet i EØS-avtalen 13. juli 2012 (med en tilpasningstekst for rabattgrensen) og innlemmet i 

norsk rett via en ny forskrift 14.6.2013.  Målet med revisjonen var å utvikle avgiftssystem for 

vegtransport slik at det også dekker de negative miljøkonsekvensene av veitransport.  Ved det nye 

direktivet utvides virkeområdet for direktivet fra å bare gjelde TEN-T til å også omfatte andre 

motorveier. Direktivet gir medlemslandene mulighet til å kreve avgift for alle godstransportkjøretøy 

over 3,5 tonn, ikke bare for infrastrukturkostnader, men også støy - og luftforurensning. 

Medlemsstatene kan imidlertid under visse forutsetninger unnta kjøretøy under 12 tonn, men må da 

notifisere Kommisjonen ved å oppgi årsak, jf. Art. 7 punkt 5. 

Merknader 

Under følger en nærmere omtale av enkelte sentrale elementene i direktivet. 

Internaliseringen av eksterne kostnader: Internaliseringen av eksterne kostnader har to 

hovedkomponenter: luft – og støyforurensning. Det vil iht. direktivet være en frivillig ordning om en 

miljøkomponent skal legges inn i bomavgiften. Om medlemslandene velger å internalisere eksterne 

kostnader, skal disse beregnes ut fra en gitt kostnadsmetodikk som er utarbeidet av Kommisjonen, gitt 

i vedlegg IIIa og IIIb i direktivet. Kommisjonen skal senest 16.10.2015 utarbeide en rapport der det 

foretas en evaluering av gjennomføringen og virkningene av direktivet, deriblant effektiviteten av 

bestemmelsene om internalisering av eksterne kostnader og inkluderingen av kjøretøy mellom 3,5 og 

12 tonn. Det reviderte Eurovignettdirektivet slår fast at innlemming av eksterne kostnader skal være 

basert på elektronisk innkreving. Medlemsland som ikke har slike systemer, vil dermed ikke kunne 

innkreve "grønne avgifter" som del av Eurovignett. Dette må sees i sammenheng med direktiv 

2004/52/EC om en felleseuropeisk tjeneste for elektronisk bompengeinnkreving. 

Geografisk virkeområde: Direktivets virkeområde utvides fra å bare omfatte TEN-vegnettet til også å 

omfatte alle andre veger som er klassifisert som motorveger (minimum 4 felt). For Norges del 

innebærer ikke en slik utvidelse store konsekvenser (angår pr. i dag kun E16 mellom Kløfta og 
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Kongsvinger, som blir bygd ut som 4 felts motorveg, men som ikke er definert som TEN-veg). 

Bompengepakker i byområder er fremdeles unntatt. 

Køproblematikk: En av de mest kontroversielle delene i arbeidet med det nye direktivet var 

avgiftsbelegging av tunge kjøretøyer for køer de bidrar til, særlig siden lastebiler ikke er den eneste 

kilden til kø på europeiske veier. Kø er derfor ikke en egen komponent i beregningen av eksterne 

kostnader. I følge det reviderte direktivet vil medlemslandene etter nærmere spesifiserte kriterier ha 

rett til å variere bompengesatsene etter tiden på døgnet, ukedag og årstid for å redusere kø, redusere 

vegslitasje, fremme trafikksikkerhet eller mer optimal bruk av infrastrukturen. Dette punktet anses som 

lite relevant for norske bompengeanlegg siden køproblemene i Norge er knyttet til byområder som 

igjen er unntatt fra direktivet. 

Øremerking: Det oppfordres til at en miljøkomponent i bompengesatsen øremerkes til "bærekraftig 

infrastrukturutbygging". Medlemslandene anses å ha gjennomført denne oppfordringen dersom de 

setter til side minst 15 % av de nye inntektene til økonomisk støtte til det Transeuropeiske nettet 

(TEN). 

Rapporteringsplikt: Rapportering til KOM (for Norges del ESA) skal skje senest seks måneder før 

innkreving starter. Dette er en utvidelse av den tidligere grensen på fire måneder. Videre plikter 

medlemsland som pålegger en avgift for eksterne kostnader og/eller en infrastrukturavgift å rapportere 

til KOM senest 16.10.2014 og deretter hvert 4. år blant annet type avgift, genererte inntekter og hvilke 

tiltak som er gjort. 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten krever ikke ytterligere forskriftsendring, da det allerede er tatt høyde for utvidelse av 

virkeområdet fra å bare gjelde TEN-T veier til også å gjelde motorveier, samt utvidelse av 

rapporteringsplikt fra 4 til 6 måneder, i forskrift til vegloven om implementering av direktiv 2006/38/EF - 

FOR-2013-06-14-614 om innkreving av bompenger fra tunge kjøretøy. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Implementering av rettsakten medfører ikke økte økonomiske og administrative konsekvenser av 

betydning. Den økte rapporteringsplikten kan gjennomføres innen eksisterende budsjettrammer. 

Sakkyndige instansers merknader 

Det er flere ganger orientert om utviklingen i saken i Spesialutvalget for transport. Spesialutvalget 

finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

I mai i år meldte EEAS at EU-siden var uenig i vår erklæring og foreslo svært omfattende strykninger. 

UD, FIN og SD har kommet til enighet om at vi godtar den sterkt beskårne ensidige erklæringen 

samtidig som vårt resonnement i erklæringen gjentas i vårt innlegg i EØS-komitéen når rettsakten 

innlemmes i EØS-avtalen. Norges syn vil da fremgå av møtereferatet og vil kunne brukes som 

rettskilde. EU-siden vil kunne holde et motinnlegg, men dette vil da bare reflektere den uenighet som 

eksisterer. 

 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 

VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 

Vedlegg XIII. Transport 

 

Kapittel VI. Sivil luftfart 
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32016R1185 Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) 2016/1185 av 20. juli 

2016 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr 923/2012 hva angår 

oppdatering og ferdigstillelse av de felleseuropeiske lufttrafikkreglene og 

operative prosedyrer i flysikringstjenesten (SERA del C ) og oppheving av 

forordning (EF) nr 730/2006 

Sammendrag av innhold 

Det europeiske flysikkerhetsbyrået European Aviation Safety Agency (EASA), er i forordning (EU) nr. 
216/2008 artikkel 2.2 (d) gitt i oppdrag å bistå medlemslandene i arbeidet med å oppfylle sine 
forpliktelser i henhold til Chicago-konvensjonen. Dette gjør EASA gjennom å skape en basis for felles 
tolkning og implementering. Artikkel 8b i samme forordning, (med tilhørende vedlegg Vb), pålegger 
EASA å utvikle detaljerte operative regler og prosedyrer for sikker styring av lufttrafikken. I tillegg 
kommer at EU-kommisjonen i henhold til forordning (EU) 551/2004 artikkel 4 er pålagt å vedta regler 
som skal sikre sikker avvikling av flytrafikken i luften ("rules of the air"). 
 
På denne bakgrunn fikk Den europeiske organisasjonen for luftfartssikkerhet EUROCONTROL i 2009 
et konkret mandat til å utarbeide "European rules of the Air". Det ble nedsatt en arbeidsgruppe 
bestående av EUROCONTROL, ICAO, EASA og EU-kommisjonen. Bakgrunnen for regelverket var 
ønsket om en sterkere samordning av medlemsstatenes forståelse og praktisering av ICAO-reglene. 
Denne gruppen la fram sitt første forslag i juni 2010. 
 
I september 2012 vedtok EU-kommisjonen en egen gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 (... 
felles bestemmelser for luftrommet og operasjonelle bestemmelser for tjenester og prosedyrer for 
lufttrafikkstyring...) (heretter SERA). Forordningen har som hovedmålsetting å tilrettelegge for følgende 
forhold: 

 Harmonisering av regelverket innenfor europeisk luftrom. 

 Tilrettelegge for at luftromsbrukerne kan bevege seg fritt innenfor europeisk luftrom. 

 Tilrettelegge for innføring av FABs (Functional Airspace Blocks) gjennom et felles regelverk 
for ATM-prosedyrer og operative prosedyrer. 

 Gjennom en felles implementering av ICAO standarder og anbefalt praksis, sette de enkelte 
medlemsland i stand til fortsatt å ivareta sine forpliktelser i forhold til Chicago-konvensjonen 
på en god måte. 

 
SERA er europeisk harmoniserte regler som bygger på reglene i ICAO (Chicago-konvensjonens 
vedlegg 2, deler av vedlegg 3 og deler av vedlegg 11). Det har tidligere vært meldt inn et stort antall 
nasjonale avvik til disse vedleggene til Chicago-konvensjonen. Det antas at det også finnes en del 
avvik som ikke er meldt inn. Kartlegging har vist at flere land har meldt inn samme avvik, samt at flere 
land har meldt ulike avvik for å løse samme problem. SERA forutsetter at det fremdeles må meldes 
avvik til ICAO, men disse skal være felles for EU. Regelverket inneholder avvik fra alle de tre nevnte 
vedleggene. Dette er avvik man har kommet fram til i fellesskap og som skal benyttes av alle landene. 
Det enkelte land må fortsatt selv melde inn disse avvikene til ICAO. De avvik man har blitt enige om 
har fått bred tilslutning og er i hovedsak enten basert på langvarig praksis i medlemslandene eller 
utviklingsarbeid gjort i regi av EUROCONTROL. 
 
Forordning (EU) nr. 923/2012 ble gjennomført i norsk rett i forskrift av 22.desember 2014 nr. 1903 om 
lufttrafikkregler og operative prosedyrer. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2015. 
 
Forordning (EU) 2016/1185 (heretter SERA-C) viderefører arbeidet med "europafisering" av ICAO-
regelverket. Det vil si at ICAOs regelverk gjøres til en del av det felleseuropeiske 
regelverket. Erfaringer høstet etter at forordning (EU) 923/2012 trådte i kraft har synliggjort behov for 
visse justeringer. Disse endringene er også tatt inn i foreliggende rettsakt. Hovedmålsetting 
med endringene er: 

 Å fullføre SERA gjennom å komplettere regelverket med de relevante deler av Chicago-
konvensjonens vedlegg 10 (volume II), dokument 4444 (PANS-ATM), dokument 7030 og 
dokument 8168 (PANS-OPS). De fleste endringene er innarbeidet i de allerede eksisterende 
12 hoveddelene i SERA, men det foreslås også å tilføye to nye seksjoner:  

o Bruk av SSR-transpondere (ny del 13) 
o Prosedyrer for muntlig kommunikasjon (ny del 14) 

 Virkeområdet utvides til også å gjelde lufthavnoperatører. 
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 Ta inn relevante deler av rettelse 44 til ICAO anneks 2 som berører forordning (EU) 923/2012. 

 Skape samsvar mellom regelverk for flyoperasjoner og lufthavnoperasjoner. 
 
SERA-A omhandler "Generalities", SERA-B omhandler "Services" og SERA-C omhandler 
"Procedures". SERA-C er derved siste steg i prosessen med å fullføre SERA for å få et harmonisert 
europeisk regelverk knyttet til "Rules of the air". Dette notatet gir ingen utfyllende beskrivelse av 
reglene i SERA-C, men følgende hovedpunkter er verdt å merke seg: 

 I nytt avsnitt 14 angis (SERA.14015) at det språk som skal benyttes i radiokommunikasjon 
mellom bakke og fly, skal være engelsk på flyplasser som betjener mer enn 50000 
internasjonale IFR-bevegelser hvert år. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at man kan 
vise til at det har vært flere alvorlige hendelser, med kommersielle operatører involvert, som 
skyldes bruk av mer enn ett språk. 

 Det foreslås at lufttrafikktjenesten må uttale hvert siffer for seg også ved sending av Heading 
og Wind retning og styrke. Regelen beskriver hvordan tall skal uttales på radio. 

 
SERA henviser til begrepene "high terrain" og "mountainous area". Norge har tidligere etterlyst en 
definisjon av disse begrepene. SERA-C foreslår nå å ta inn en definisjon av "mountainous area" 
(Artikkel 2(95b): ‘mountainous area’ is an area of changing terrain profile where the changes of terrain 
elevation exceed exceed 900 m (3 000 ft) within a distance of 18.5 km (10.0 NM). Når det gjelder "high 
terrain" vil det være opp til myndighetene å bestemme hvilke høyder som skal gjelde. 
 
SERA-C foreslår å ta inn en ny vektklasse "Super" som ny kategori for fly. Nye flytyper har aktualisert 
behovet. I dag har vi tre kategorier "Light", "Medium" og "Heavy". Den nye vektklassen er ment for de 
største flyene. 
 
I nytt avsnitt 13 foreslås det å ta inn regelverk knyttet til bruk av SSR transponder hentet fra blant 
annet PANS-OPS Volume, Part III, Section 3, Chapter 1 og PANS-ATM 8.5.  
Artikkel 4 som i praksis er en bestemmelse som gir det enkelte lands myndighet mulighet til å gi 
dispensasjon fra reglene i SERA for gitte typer operasjoner er endret slik at det åpnes for ytterligere 
fleksibilitet. 
 
Vedlegget SERA.4001 omhandler reglene for innlevering av reiseplaner. I foreliggende forslag åpnes 
det for at det enkelte lands myndighet kan dispensere fra kravet om å levere reiseplan 60 minutter før 
avgang, men kun for VFR flyvninger. 
 
Merknader 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
SERA-C vil i praksis medføre små endringer i forhold til dagens regelverk. Dette betyr at det vil bli 
minimale økonomiske og administrative konsekvenser for tjenesteytere og luftromsbrukere. Den 
administrative delen av å forvalte og formidle regelverket til de operative delene av organisasjonene, 
vil imidlertid bli krevende da regelverket spres i forskjellige dokumenter. Tjenesteyterne må muligens 
kompensere denne fragmenteringen med å lage egne håndbøker eller på annen måte kunne 
dokumentere gjeldende regelverk i sin organisasjon. Det er ikke forventet at Luftfartstilsynet som er 
norsk myndighet på dette området vil få nye oppgaver som kan gi budsjettmessige konsekvenser. 
 
Rettslige konsekvenser 
Forordningen har sin hjemmel i TFEU art .100.  
Forskriften om  lufttrafikk og operative prosedyrer er gitt med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om 
luftfart § 9-1, jf. kgl.res. 10. desember 1999 nr. 1265, jf. Samferdselsdepartementets 
delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273. SERA-C vil bli gjennomført i norsk rett gjennom 
endringsforskrift til denne forskriften. Det nye regelverket vil ikke kreve lovendring. 
Reglene i SERA-C er i dag delvis gjennomført som egne forskrifter i norsk rett i overensstemmelse 
med våre internasjonale forpliktelser. Reglene i henhold til Chicago-konvensjonen er allerede i 
utgangspunktet bindende for staten Norge på folkerettslig grunnlag. Når ICAO-reglene nå blir 
"europafisert" gjennom denne forordningen, vil dette innebære betydelig grad av rettslig klargjøring og 
forpliktende for alle aktører i luftfarten i Europa. 
  
Sakkyndige instansers merknader 
EASA sendte våren 2014 SERA-C ute på en bred åpen høring i Europa. Alle som har ønsket kunne gi 
sine innspill der. Luftfartstilsynet ga innspill til det forslaget som forelå på det tidspunktet. Etter 



 

61 
 

høringen la EASA fram et nytt forslag til forordning som på flere områder tok hensyn til de innspill som 
var kommet. Luftfartstilsynet har våren 2015 gjennomført en uformell skriftlig høring av forslaget til 
SERA-C blant utvalgte aktører. Det var kun Norges Luftsportsforbund (NLF) som ga konkrete innspill i 
denne sammenheng.  
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 
 

32016R0472 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/472 av 31. 

mars 2016 som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 72/2010 hva gjelder 

definisjon av «kommisjonsinspektør» 

 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i 

sivil luftfart. Kommisjonsforordning (EU) nr. 72/2010 fastsetter fremgangsmåter for utføring av 

kommisjonens inspeksjoner når det gjelder luftfartssikkerhet. 

EU-kommisjonen har vedtatt en ny definisjon av begrepet "kommisjonsinspektør" i forordning 72/2010 

artikkel 2 punkt 3. Endringen ble positivt stemt over på AVSEC-møtet (Regulatory Committee for Civil 

Aviation Security) 2. mars 2016. 

Endringen vil medføre at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og sekretariatet i European Civil Aviation 

Conference (ECAC) omfattes av definisjonen "kommisjonsinspektør" i forordning 72/2010 artikkel 2 

punkt 3, og kan derfor delta på kommisjonens inspeksjoner. 

EØS-avtalen fastsetter at medlemsstatene i EFTA skal implementere de felles grunnleggende 

standarder for luftfartssikkerhet, og at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) gjennomfører inspeksjoner i 

disse medlemsstatene. For å øke harmonisering i gjennomføringen av de felles grunnleggende 

standarder, bør kommisjonen ha mulighet til å inkludere kvalifiserte eksperter fra ESA i 

inspeksjonsgruppene. Sekretariatet i European Civil Aviation Conference (ECAC) koordinerer 

revisjoner i ECACs medlemsstater med sikte på å sikre overholdelse av standarder for 

luftfartssikkerhet. For å styrke utveksling av beste praksis mellom sekretariatet og kommisjonen hva 

gjelder luftfartssikkerhet, bør kommisjonen ha muligheten til også å inkludere kvalifiserte eksperter fra 

ECAC-sekretariatet i inspeksjonsgruppene. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. 

Endringene vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om 

forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten vil ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter 

eller norske aktører. 

Sakkyndige instansers merknader 

Ut fra at endringen kun er en teknisk endring av regelverket som kun vil berøre ESA og representanter 

fra ECAC, så anses det unødvendig å gjennomføre høring av endringsforskriften. Rettsakten anses 

som EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R1158 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1158 av 15. juli 2016 om endring 

av forordning (EU) nr. 452/2014 når det gjelder fjerning av malene som brukes 

for godkjenninger utstedt av tredjelandsoperatører og for de tilknyttede 

spesifikasjonene 
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Sammendrag av innhold 

Forordning (EU) nr. 452/2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestatsoperatører (TCO-forordningen) innebærer at luftfartsoperatører 

fra land utenfor EU/EØS-området må ha godkjenning som tredjelandsoperatør fra EASA for å kunne 

fly til og i EU/EØS-området. TCO-forordningen ble tatt inn i norsk rett 25. juni 2015 ved endring av 

forskrift om luftfartsoperasjoner. 

Utgangspunktet er at luftfartsoperatøren må tilfredsstille de aktuelle ICAO safety-standardene for å få 

tredjelandsoperatørgodkjenning. En tredjelandsoperatørgodkjenning fra EASA er alene ikke 

tilstrekkelig for å operere i EØS-området. De aktuelle operatørene må i tillegg ha trafikktillatelser fra 

landene som de skal operere i. 

Forordning (EU) 2016/1158 endrer TCO-forordningen slik at malene i appendiks I og II til TCO-

forordningen fjernes. Malene er basert på «ICAO AOC Operations Specification Template» (ICAO 

Annex 6, Part I, Appendix 6). Som del av TCO-forordningen må malene brukes ved hver eneste 

godkjenning av tredjelandsoperatører. Malene har vist seg uegnet for EASAs validering av 

tredjelandsoperatører. En tredjelandsoperatørgodkjenning er ikke en resertifisering av operatøren. 

Malene er imidlertid utarbeidet med formål om sertifisering. Dette innebærer at malene er for 

omfattende i forhold til EASAs behov ved godkjenning av tredjelandsoperatører. Det er således ikke 

noe behov for å bruke ICAOs mal. På dette området er det for øvrig ikke noe stort behov for å bruke 

en mal av standardiseringshensyn. Dette da det kun er EASA som utsteder 

tredjelandsoperatørgodkjenninger. 

Merknader 

Forordning 452/2014 er gitt med grunnlag i TFEU art. 100 (tidligere EF-traktatens artikkel 80 nr. 2), jf. 

forordning 216/2008 artikkel 4(1)(d). 

Rettslige konsekvenser 

Forordning 452/2014 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 nr. 965 om 

luftfartsoperasjoner. Forordning (EU) 2016/1158 kan gjennomføres ved å endre denne forskriften. 

Forordning (EU) 2016/1158 trådte i kraft i EU 5. august 2016, jf. forordningens artikkel 2. 

Endringsforordningen har ingen overgangsregler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Fjerning av malene fra forordningen vil gi EASA mer fleksibilitet i forhold til den underliggende AOC, 

og vil redusere en ikke ubetydelig administrativ byrde for byrået. Rettsakten har ingen økonomiske 

eller administrative konsekvenser for norske luftfartsmyndigheter eller norske aktører. 

Sakkyndige instansers merknader 

Forslaget var på nasjonal høring med høringsfrist 6. juni 2016. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-

relevant og akseptabel. 
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Kapittel XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske 

handelshindringer 

 

32016L0970 Direktiv 2016/970 (EU) av 27. mai 2016 om endring av direktiv 

2009/43/EF mht. listen over forsvarsrelaterte produkter 

Sammendrag av innhold 

Ved endringsdirektiv 2016/970 (EU) erstattes, for sjette gang, vedlegget dvs. listen over 

forsvarsrelaterte produkter til direktiv 2009/43/EF, ICT- direktivet. Vedlegget erstattes rutinemessig 

som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over forsvarsrelaterte 

produkter setter rammen for hva som omfattes av ICT-direktivet. Dette direktivet åpner for forenkling 

av regler og vilkår for leveranser av forsvarsrelaterte produkter innenfor EU/EØS-området under 

gjeldende nasjonal politikk og de lisensieringsprosedyrer som er nedfelt i ICT-direktivet selv. 

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 

Merknader 

Gjeldende norsk lovgivning 

ICT-direktivet er innlemmet i EØS avtalen og innarbeidet i norsk rett ved Forskrift om eksport av 

forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013. Listen over forsvarsrelaterte 

produkter er vedlegg I til forskriften. 

Rettslige konsekvenser 

Listen over forsvarsrelaterte produkter må innarbeides som nytt vedlegg I til forskrift som nevnt over. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for private. 

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 

 


