
 

 

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

EØS-komitéen 13. juni 2017 

I det nedenstående følger oversikt inndelt som følger: 

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

forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet. 

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

handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning. 

 

I. Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter som 

krever forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk 

handlefrihet 

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
 

32009R0443 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om 

fastsettelse av utslippskrav for nye personbiler. 
 
Sammendrag av innhold 
 
Målsetningen med forordning 443/2009 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren som en 
stor bidragsyter til utslipp av drivhusgassen CO2. Videre er det en målsetning at forordningen skal 
skape insentiver for bilindustrien til å utvikle ny teknologi. Dette vil bidra til å fremme 
konkurranseevnen til europeisk industri og til å skape arbeidsplasser. 
Forordning 443/2009 setter krav om gjennomsnittlig tillatt CO2-utslipp fra nye kjøretøy, og 
utslippskravene retter seg mot bilprodusentene. Forordningen er senere endret gjennom avledede 
rettsakter.  

Forordningen retter seg i første rekke mot personbilfabrikanter og gir regler om gjennomsnittlig 
tillatt CO2-utslipp for de bilene hver enkelt fabrikant produserer/registrerer årlig. Det er mulig for to 
eller flere produsenter å danne en "pool" slik at gjennomsnittlig tillatt CO2-utslipp beregnes samlet 
for hele "poolen". Forordningen åpner for unntak for fabrikanter som registrerer færre enn 10.000 
biler i året i EU. 

Dersom fabrikanten ikke når sitt spesifikke utslippsmål, vil Kommisjonen kunne pålegge fabrikantene 
en økonomisk sanksjon. Forordningen har bestemmelser for beregning av størrelsen på sanksjonen. 
Midlene skal etter forordningen betraktes som inntekter som inngår i EUs offentlig budsjett. 

I tillegg pålegges nasjonale myndigheter en rapporteringsplikt overfor Kommisjonen i tilknytning til 
nye personbiler som blir registrert. Rapporteringsplikten retter seg bare mot nasjonale myndigheter 
og berører ikke borgernes rettigheter og plikter. 

 

 

 



 

 

Merknader 

Hjemmel i EU-traktaten:  

Forordningen er vedtatt av Europaparlamentet og Rådet i fellesskap etter den alminnelige 
lovgivningsprosedyren med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkeområde (TEUV), 
artikkel 294. 

Rettslige konsekvenser for Norge 

Norge har ikke tilsvarende regelverk som pålegger den enkelte produsent å nå et mål for CO2-utslipp 
fra varebilene som selges. Norge har et avgiftssystem hvor engangsavgiften delvis baseres på bilenes 
CO2-utslipp, og som brukes som et instrument til å redusere CO2-utslippene fra nybilparken. 

Rettsaktene foreslås gjennomført samlet i én forskrift med hjemmel i vegtrafikkloven kapittel III. 
Samferdselsdepartementet vil legge frem en LS proposisjon med forslag til ny § 13 b i vegtrafikkloven 
i løpet av høsten 2017. En nærmere omtale av endringene vil bli gitt i LS proposisjonen om endringer 
i vegtrafikkloven. 

Forordningen forutsetter begrenset overføring av norsk suverenitet til et organ utenfor norske 
myndigheters kontroll, ved at Kommisjonen ved overtredelse av utslippskravene kan kreve en avgift 
av produsentene. Med bakgrunn i EØS-avtalens to-pilar-system vil det i utgangspunktet være ESA 
som tillegges denne rollen overfor EFTA-statene.  

Gjennomføringen av forordning (EU) nr. 443/2009 og de avledede rettsaktene med tilhørende EØS-
tilpasninger innebærer at EFTAs overvåkingsorgan gis myndighet til å fatte bindende vedtak for 
norske borgere, som omtalt over i pkt.4.2 For tilfeller hvor produsenten eller "pool manager" er i en 
EFTA/EØS-stat, skal ESA fastsette og innkreve overtredelsesgebyr overfor produsenter som 
overskrider grensene for maksimalt CO2-utslipp etter forordningene. Forordningen forutsetter 
således en begrenset overføring av norsk suverenitet til et organ utenfor norske myndigheters 
kontroll.  

Myndighetsoverføringen etter forordningene gjelder et bestemt og avgrenset saksområde. Videre er 
det i dag heller ingen bilprodusenter i Norge som vil omfattes av regelverket. I tillegg vil det være 
liten grad av skjønn i ESAs avgjørelser fordi overtredelsesgebyret vil ilegges på bakgrunn av 
overskridelser av konkrete utslippsgrenser. 

Ordningen hvor avgrenset sanksjonsmyndighet er lagt til et overnasjonalt organ, ligner langt på vei 
ordninger som Norge har akseptert på flere andre områder, herunder luftfart. 

Samferdselsdepartementet legger dermed til grunn at myndighetsoverføringen etter forordning 
443/2009 er å anse som "lite inngripende" og at det dermed vil være tilstrekkelig med 
Stortingsvedtak etter Grunnloven § 26 for å tilfredsstille kravet om Stortingets samtykke til 
innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen.  

Økonomiske og administrative konsekvenser for Norge 

Forordningen vil ikke få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Norge.  

Rapporteringskravet innebærer at Vegdirektoratet må hente ut tall fra det sentrale 
motorvognregisteret. Disse tallene må bearbeides noe før de oversendes til ESA. Siden krav om 
rapportering ble obligatorisk i EU, har Vegdirektoratet gjennomført tilsvarende rapportering til 
Kommisjonen via EUs miljøbyrå European Environment Agency (EEA).  

Det norske systemet for registrering av nye kjøretøy er ikke nøyaktig nok til å tilfredsstille 
forordningenes krav. Det er imidlertid allerede lagt opp til endringer av dette systemet i forbindelse 
med utviklingen av en ny versjon av databasen Autosys.  



 

 

Utgiftene vil kunne dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer for Statens vegvesen. 

Norge har i dag ingen produsenter av personbiler som omfattes av forordningene. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for Transport. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant 
og akseptabel. 

 

32011R0510 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om 
fastsettelse av utslippsstandarder for nye, kommersielle kjøretøy som del av Felleskapets 
integrerte plan for å redusere CO2-utslipp fra personbiler og lette kjøretøyer. 

Sammendrag av innhold 

Målsetningen med forordning 510/2011 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren som en 
stor bidragsyter til utslipp av drivhusgassen CO2. Videre er det en målsetning at forordningen skal 
skape insentiver for bilindustrien til å utvikle ny teknologi. Dette vil bidra til å fremme 
konkurranseevnen til europeisk industri og til å skape arbeidsplasser. 

Forordning 510/2011 setter krav om gjennomsnittlig tillatt CO2-utslipp fra nye kjøretøy, og 
utslippskravene retter seg mot bilprodusentene. Forordningen er senere endret gjennom avledede 
rettsakter. 

Forordningen gjelder krav til CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøy og inngår i EUs integrerte arbeid 
for å redusere utslipp av CO2. Forordningen retter seg mot den enkelte produsent og gjelder de 
gjennomsnittlige CO2-utslippene fra alle nye varebiler fra den enkelte bilprodusent som registreres i 
EU per kalenderår. Ved hjelp av forbedringer i kjøretøyteknologien og innovative teknologier skal de 
gjennomsnittlige CO2-utslippene fra alle varebiler som registreres i EU gradvis reduseres. 

Produsenter kan som hovedregel danne en sammenslutning ("pool") for å oppfylle utslippskravene. 
Kommisjonen kan pålegge produsenten eller forvalteren av poolen en økonomisk sanksjon dersom 
spesifikke utslippsmål det enkelte år overskrides. Forordningen har bestemmelser for beregning av 
størrelsen på sanksjonen. Midlene inngår i EUs offentlige budsjett. 

Etter søknad til Kommisjonen kan produsenter helt eller delvis unntas fra utslippskravene. Dette 
forutsetter blant annet at produksjonen av varebiler er under 22.000 biler pr år.  

Forordningen har også bestemmelser om miljøinnovasjoner. Etter søknad fra en varebilprodusent 
eller leverandør av teknologiske løsninger, kan det tas hensyn til CO2-besparelsene som oppnås ved å 
anvende slike innovative teknologier. 

I tillegg pålegges nasjonale myndigheter en rapporteringsplikt overfor Kommisjonen i tilknytning til 
nyregistrerte varebiler i landet. Rapporteringsplikten retter seg bare mot nasjonale myndigheter og 
berører ikke borgernes rettigheter og plikter. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Området er i dag ikke regulert i norsk rett. Rettsaktene foreslås gjennomført samlet i én forskrift med 
hjemmel i vegtrafikkloven kapittel III. Samferdselsdepartementet vil legge frem en LS proposisjon 
med forslag til ny § 13 b i vegtrafikkloven i løpet av høsten 2017. En nærmere omtale av endringene 
vil bli gitt i LS proposisjonen om endringer i vegtrafikkloven. 



 

 

Forordningen forutsetter begrenset overføring av norsk suverenitet til et organ utenfor norske 
myndigheters kontroll, ved at Kommisjonen ved overtredelse av utslippskravene kan kreve en avgift 
av produsentene. Med bakgrunn i EØS-avtalens to-pilar-system vil det i utgangspunktet være ESA 
som tillegges denne rollen overfor EFTA-statene.  

Gjennomføringen av forordning 510/2011 og de avledede rettsaktene med tilhørende EØS-
tilpasninger innebærer at EFTAs overvåkingsorgan gis myndighet til å fatte bindende vedtak for 
norske borgere, som omtalt over i pkt.4.2 For tilfeller hvor produsenten eller "pool manager" er i en 
EFTA/EØS-stat, skal ESA fastsette og innkreve overtredelsesgebyr overfor produsenter som 
overskrider grensene for maksimalt CO2-utslipp etter forordningene.  Forordningen forutsetter 
således en begrenset overføring av norsk suverenitet til et organ utenfor norske myndigheters 
kontroll.  

Myndighetsoverføringen etter forordningene gjelder et bestemt og avgrenset saksområde. Videre er 
det i dag heller ingen bilprodusenter i Norge som vil omfattes av regelverket. I tillegg vil det være 
liten grad av skjønn i ESAs avgjørelser fordi overtredelsesgebyret vil ilegges på bakgrunn av 
overskridelser av konkrete utslippsgrenser. 

Ordningen hvor avgrenset sanksjonsmyndighet er lagt til et overnasjonalt organ, ligner langt på vei 
ordninger som Norge har akseptert på flere andre områder, herunder luftfart. 

Samferdselsdepartementet legger dermed til grunn at myndighetsoverføringen etter forordning 
510/2011 er å anse som "lite inngripende" og at det dermed vil være tilstrekkelig med 
Stortingsvedtak etter Grunnloven § 26 for å tilfredsstille kravet om Stortingets samtykke til 
innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen.  

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forordningen vil ikke få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Norge.  

Rapporteringskravet innebærer at Vegdirektoratet må hente ut tall fra det sentrale 
motorvognregisteret. Disse tallene må bearbeides noe før de oversendes til ESA. Siden krav om 
rapportering ble obligatorisk i EU, har Vegdirektoratet gjennomført tilsvarende rapportering til 
Kommisjonen via EUs miljøbyrå European Environment Agency (EEA). 

Det norske systemet for registrering av nye kjøretøy er ikke nøyaktig nok til å tilfredsstille 
forordningenes krav. Det er imidlertid allerede lagt opp til endringer av dette systemet i forbindelse 
med utviklingen av en ny versjon av databasen Autosys. 

Utgiftene vil kunne dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer for Statens vegvesen. 

Norge har i dag ingen produsenter av lette nyttekjøretøyer som omfattes av forordningene 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for Transport. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant 
og akseptabel. 

 



 

 

 

II. Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i 

norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk 

lovgivning 

 

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 

32017D0175 Kommisjonens vedtak(EU) 2017/175 av 25. januar 2017 om fastsettelse av miljøkriterier 

for tildeling av EU-miljømerket til turistinnkvartering - EØS-notat om rettsakten 

32017D0176 Kommisjonens vedtak (EU) 2017/176 av 25. januar 2017 om fastsettelse av 

miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til gulvbelegg av tre, kork og bambus - EØS-notat om 

rettsakten 

 

FINANSDEPARTEMENTET 

32016R2015 Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/ 2015 av 17. november 2016 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 808/2004 om felleskapsstatistikk over 

informasjonssamfunnet - EØS-notat om rettsakten 

32016R2032 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/2032 av 26. oktober 2016 som 

endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 om jernbanetransport når det gjelder 

datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker - EØS-notat om rettsakten 

Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter 

Budsjettlinje 12 02 01(2017).P31 – finansielle tjenester - EØS-notat 

 

 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 

32016D1032 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1032 av 13. juni 2016 som 

etablerer konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) i henhold til 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (IED) for produksjon av ikke-

jernholdige metaller - EØS-notat om rettsakten 

32017D0126 Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/126 av 24. januar 2017 om endring av beslutning 

2013/448/EU om fastsettelsen av en ensartet tverrsektoriell korreksjonsfaktor i henhold til artikkel 

10a i direktiv 2003/87/EF - EØS-notat om rettsakten 

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 

Protokoll 3 – Bearbeidede landbruksprodukter  

EU og Island har reforhandlet konsesjonene de gir hverandre for bearbeidede landbruksvarer under 

Protokoll 3. Dette påvirker imidlertid ikke de konsesjonene Norge har gitt i Protokoll 3, eller 

markedsadgangen for norske bearbeidede landbruksvarer inn til EU eller Island. 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/miljokriterier-for-turistinnkvartering/id2543105/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/miljokriterier-for-gulvbelegg-av-tre-kork-og-bambus/id2543106/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/miljokriterier-for-gulvbelegg-av-tre-kork-og-bambus/id2543106/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/kommisjonsforordning-om-statistikk-om-informasjonssamfunnet-for-referansearet-2017/id2554641/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/europaparlaments--og-radsforordning-om-jernbanetransport-nar-det-gjelder-datainnsamling-over-gods-passasjerer-og-ulykker--/id2554642/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/apr/financial-services-budget-line-12-02-01-/id2502177/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/feb/bat-nfm/id2515599/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/ny-korreksjonsfaktor/id2540793/


 

 

 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 

Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter 

Budsjettlinje 33 02 03 01 (2017).P31 – selskapsrett - EØS-notat 

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 

32011R0063 Kommisjonens Forordning (EU) Nr. 63/2011 av 26. januar 2011 om gjennomførings 

bestemmelser om dispensasjon fra de spesifikke CO2-utslippsmål i medhold av artikkel 11 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 - EØS-notat om rettsakten 

32011R0725 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 av 25. juli 2011 om 

etablering av en prosedyre for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for reduksjon av 

CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 - 

EØS-notat om rettsakten 

32012R0429 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 429/2012 av 22. mai 2012 som 

endrer forordning (EU) nr. 1014/2010 med hensyn til anvendelsen av et felles format for 

personbilfabrikanters rapportering av feil - EØS-notat om rettsakten 

32013R0396 Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/396/EU av 30 April 2013 om visse krav til 

overvåking av CO2 utslipp fra nye personbiler - EØS-notat om rettsakten 

32013R0397 Kommisjonens forordning (EU) nr. 397/2013 av 30 april 2013 om endring av 

parlamentets og rådets forordning (EC) 443/2009 om overvåking av CO2 utslipp fra nye personbiler - 

EØS-notat om rettsakten 

32013R0114 Kommisjonens forordning (EU) 114/2013 om supplering av Parlamentets og Rådets 

forordning 510/2010 med hensyn til regler for søknad om unntak fra det spesifikke CO2 

utslippsmålet for nye varebiler - EØS-notat om rettsakten 

32013R1047 Kommisjonens forordning 1047/2013 om endring av gjennomsnittlig spesifikt CO2 

utslipp for varebilprodusenten Piaggio i forordning 114/2013 - EØS-notat om rettsakten 

32012R0205 Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 205/2012 av 6. januar 2012 som endrer vedlegg 

II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 hva angår de datakilder og -parametre 

som skal innrapportertes av medlemsstatene - EØS-notat om rettsakten 

32012R0293 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om 

overvåking og rapportering av data om registrering av nye lette varebiler i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 - EØS-notat om rettsakten 

32014R0427 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 etablerer 

en prosedyre for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra 

lette nyttekjøretøy i samsvar med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 - EØS-

notat om rettsakten 

32015R0045 Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/45 av 14. januar 2015 om endring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 hva 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/norsk-eos-tilskudd-for-2017---selskapsrett-/id2555140/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2011/aug/unntak-fra-utslippsmal-co2/id2432013/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/feb/godkjenning-og-sertifisering-av-miljoinnovasjoner/id2432986/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/feb/felles-format-for-feilrapportering-av-co2-data/id2432987/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/nov/krav-til-rapportering-av-co2-/id2433350/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/nov/overvaking-av-co2-utslipp-fra-personbiler/id2433352/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/nov/soknad-om-unntak-fra-co2-referanseniva/id2433356/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/nov/endring-av-co2-referanseniva-for-piaggio/id2433358/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/feb/endring-av-datagrunnlag-ved-rapportering/id2432983/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/feb/krav-til-opplysninger-ved-rapportering/id2432984/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/juni/godkjenning-og-sertifisering-av-miljoinnovasjoner-for-co2-reduksjon-fra-varebiler/id2430016/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/juni/godkjenning-og-sertifisering-av-miljoinnovasjoner-for-co2-reduksjon-fra-varebiler/id2430016/


 

 

angår innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøy - EØS-notat om 

rettsakten 

32014R0404 Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 404/2014 av 17. februar 2014 om endring av 

vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 hva angår overvåking av CO2-

utslipp fra nye lette nyttekjøretøy som er etappevis typegodkjent - EØS-notat om rettsakten 

32017R0920 Proposal for a Regulation (EU) 2017/920 of the European Parliament and the Council of 

17 May 2017 amending Regulation (EU) No 531/2012 as regards rules for wholesale roaming 

markets.  - EØS-notat om rettsakten (ennå ikke vedtatt i EU) 

32016R2286 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 15. desember 2016 om 

fastsettelse av detaljerte bestemmelser om anvendelse av en rimelig bruk politikk og om metoden 

for vurdering av om avskaffelsen av tilleggsavgiften for internasjonal gjesting på sluttbrukernivå er 

bærekraftig og om søknaden som skal sendes av en tilbyder av internasjonal gjesting i forbindelse 

med en slik vurdering - EØS-notat om rettsakten 

32016R2292 Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av det vektede 

gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU og som opphever 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352 - EØS-notat om rettsakten 

32016R0403 Kommisjonsforordning (EU) 2016/403 av 18. mars 2016 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1071/2009 med hensyn til klassifiseringen av alvorlige 

overtredelser av Unionens regler, som kan føre til tap av god vandel for veitransportforetaket, og om 

endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/22/EF - EØS-notat om rettsakten 

32015R0006 Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2015/6 av 31. oktober 2014 om endring av 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å ta høyde for utviklingen i 

vekten av nye personbiler registrert i 2011, 2012 og 2013 - EØS-notat om rettsakten 

32014R0482 Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 482/2014 av 4. mars 2014 som endrer den 

delegerte forordningen (EU) nr. 114/2013 hva gjelder gjennomsnittlig spesifikt CO2-utslipp for året 

2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited - EØS-notat om rettsakten 

32014R0333 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 333/2014 av 11. mars 2014 som endrer 

forordning (EF) nr. 443/2009 for fastsetting av måter for oppnåelse av 2020-målet om reduserte 

CO2-utslipp fra nye personbiler - EØS-notat om rettsakten 

32014R0410 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 410/2014 av 23. april 2014 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til overvåkning av CO2-utslipp 

fra nye lette nyttekjøretøy som er etappevis typegodkjent - EØS-notat om rettsakten 

32014R0253 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 253/2014 av 26. februar 2014 som endrer 

forordning (EU) nr. 510/2011 for fastsetting av måter for oppnåelse av 2020-målene om reduserte 

CO2-utslipp fra nye varebiler - EØS-notat om rettsakten 

32010R1014 Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om overvåking og 

rapportering av data om registrering av nye personbiler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 443/2009 - EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mars/informasjon-om-innovative-teknologier-i-typegodkjenningsdokumenter/id2434616/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mars/informasjon-om-innovative-teknologier-i-typegodkjenningsdokumenter/id2434616/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/juni/co2-opplysninger-for-etappevis-typegodkjente-varebiler/id2434632/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/juni/forslag-til-forordning-om-grossistpriser-for-internasjonal-gjesting/id2513549/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/sep/gjennomforingsforordning-om-rimelig-bruk-politikk-og-barekraftsmekanismen/id2547887/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/nov/internasjonal-gjesting---vektede-gjennomsnittet-av-de-maksimale-mobiltermineringsprisene-i-eu-for-2017/id2525230/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/juni/endring-av-forordning-10712009---klassifisering-av-overtredelser/id2503925/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/jan/endring-av-vedlegg-i-til-forordning-4432009/id2434436/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/nov/endring-av-gjennomsnittlig-spesifikt-co2-utslipp-for-aret-2010-for-fabrikanten-great-wall-motor-company-limited/id2525484/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/apr/co2-utslipp-for-personbiler-endringsbestemmelser/id2433597/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/juni/krav-til-opplysninger-ved-rapportering-av-etappevis-typegodkjente-varebiler/id2433779/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/apr/co2-utslipp-fra-varebiler-endringsbestemmelser/id2434515/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/feb/tilsyn-og-rapportering-av-co2-data-for-personbiler/id2432985/

