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

EØS-komitéen 22. september 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 

 

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 
 

32015L2302 Direktiv (EU) 2015/2302 fra Europaparlamentet og Rådet av 25. november 2015 om 

pakkereiser og sammensatte reisearrangementer, som endrer forordning (EC) nr. 2006/2004 og 

direktiv 2011/83/EU fra Europaparlamentet og Rådet og opphever rådsdirektiv 90/314/EØF 

Sammendrag av innhold 

EU vedtok 25. november 2015 nytt direktiv om pakkereiser. Formålet er å oppdatere tidligere 

pakkereisedirektiv fra 1990 og tilpasse regelverket til utviklingen på reisemarkedet. Nytt 

direktiv opphever direktivet fra 1990, som er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved 

lov av 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven). Folk bestiller i 

stigende grad skreddersydde pakker på nettet, enten hos et enkelt selskap eller hos flere selskaper 

som er bundet sammen på ulike måter. Det nye direktivet skal imøtekomme forbrukernes og 

næringslivets behov i en digital hverdag og sikre høy grad av forbrukerbeskyttelse. Direktivet er, til 

forskjell fra 1990-direktivet, i utgangspunktet totalharmonisert. Det åpnes likevel for at landene kan 

videreføre enkelte særregler. 

1990-direktivet definerer pakkereise blant annet som et på forhånd tilrettelagt arrangement som blir 

solgt eller markedsført til en samlet pris. Det nye direktivet utvider beskyttelsen fra tradisjonelle 

pakkereiser til å omfatte kombinasjoner av ulike reisetjenester som den reisende setter sammen 

selv, når de selges på nett. Dette gjelder blant annet kjøp av reisetjenester fra forskjellige 

næringsdrivende gjennom lenkede bestillingsprosesser på internett, der den reisendes navn, e-

postadresse og betalingsopplysninger overføres fra den næringsdrivende som den første avtalen 

inngås med, til en eller flere andre næringsdrivende, og avtalen med en av de sistnevnte 

næringsdrivende inngås senest 24 timer etter at bestillingen av den første reisetjenesten er 

bekreftet. 

Det nye direktivet introduserer et nytt begrep "sammensatte reisearrangementer" (eng. linked travel 

arrangements") som ikke er pakkereiser, men som ligger nært opp til pakkereisebegrepet. Et 

sammensatt reisearrangement foreligger når den reisende suksessivt inngår separate avtaler om 

reisetjenester med forskjellige næringsdrivende der inngåelsen av den siste avtalen skjer senest 24 
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timer etter inngåelsen av den første avtalen, og den næringsdrivende som den reisende først har 

inngått avtale med har formidlet kjøp av den eller de øvrige reisetjenestene. Den næringsdrivende 

som formidler det sammensatte reisearrangementet skal i disse tilfellene ha plikt til å stille sikkerhet 

til dekning av mottatt beløp i tilfelle insolvens medfører at tjenesten ikke blir levert. Dersom nevnte 

næringsdrivende er den part som er ansvarlig for passasjertransporten, skal sikkerheten også 

omfatte hjemtransport av den reisende. 

Andre endringer i forhold til 1990-direktivet er blant annet reglene om rett til avbestilling, utvidet 

krav til informasjon før reise inngås, justerte bestemmelser om prisendringer og overdragelse av 

reisen, og presisering av hvem som har ansvar for oppfyllelse av kontrakten. Det gis adgang til å 

innføre angrerett. 

Direktivet omfatter også reisende som er næringslivskunder. I motsetning til 1990-direktivet, gjelder 

ikke dette dersom pakkereisen kjøpes på grunnlag av en rammeavtale om organisering av 

forretningsreiser. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Direktivet er hjemlet i EU-traktatens art. 114. 

Gjennomføringen av direktivet vil medføre behov for endringer i pakkereiseloven og forskrifter til 

loven. Rettsakten grupperes i Gruppe 1. (Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring, samt 

rettsakter som krever forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet). 

Det vil bli tatt forbehold om Stortingets samtykke, jf. Art 103, fordi gjennomføring av rettsakten 

krever lovendring. 

Norge har på flere punkter benyttet muligheten i 1990-direktivet til å styrke forbrukerbeskyttelsen 

utover minimumskravene i direktivet. 

Norge endret i 2007 definisjonen av pakkereiser ved å fjerne ordene "på forhånd tilrettelagt", slik at 

pakkereiseloven i større grad enn 1990-direktivet omfatter reiser som kunden «pakker» selv. Det nye 

direktivet medfører kun behov for mindre endringer når det gjelder hvilke reiser som skal anses som 

pakkereiser. Flere reiser enn i dag vil imidlertid bli omfattet av reisegarantiordningen, ved at 

reisegarantien også skal gjelde for sammensatte reisearrangementer. Reisegaranti for sammensatte 

reisearrangementer vil imidlertid fange opp reiser som i det vesentlige ligner på pakkereiser, som det 

skal stilles reisegaranti for etter gjeldende rett. Utvidelsen anses derfor ikke å være av stor 

betydning.  

I Norge er "seat only”, typisk kjøp av kun flyreisedelen av en charterreise, omfattet av 

reisegarantiordningen. Det antas at dette kan videreføres, fordi slike avtaler faller utenfor direktivets 

virkeområde.  

Etter den norske pakkereiseloven har både arrangør og formidler ansvar for oppfyllelse av avtalen 

med kunden. Etter direktivet vil arrangøren ha hovedansvaret. Medlemsstatene kan imidlertid velge 

å opprettholde bestemmelser om at også formidleren er ansvarlig. 

Forslag til gjennomføring av direktivet ble sendt på høring av Barne- og likestillingsdepartementet 30. 

juni 2017, med frist 15. september 2017. Høringsnotatet finnes på lenken:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-gjennomforing-av-nytt-

pakkereisedirektiv-i-norsk-rett/id2563762/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-gjennomforing-av-nytt-pakkereisedirektiv-i-norsk-rett/id2563762/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-gjennomforing-av-nytt-pakkereisedirektiv-i-norsk-rett/id2563762/
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Økonomiske og administrative konsekvenser 

Gjennomføringen av direktivet vil medføre at flere næringsdrivende må stille reisegaranti. Utvidet 

antall medlemmer vil medføre økt arbeidsmengde for Reisegarantifondet hva gjelder kontroll og 

oppfølging av medlemmene. Ettersom utvidelsen i medlemsmassen betyr flere innbetalinger i form 

av årsgebyr, antas ikke dette å få økonomiske konsekvenser av betydning for verken det offentlige 

eller for Reisegarantifondet.  

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker som anser den som EØS-relevant og 

akseptabel. 

Vurdering 

Vurderingen av direktivet er positiv. Det gir høy grad av forbrukerbeskyttelse, samtidig som 

næringens behov for like konkurransevilkår ivaretas. Reisemarkedet er en utpreget internasjonal 

bransje, og felles regler i Europa på dette området er derfor ønskelig. Forslagene til endringer i 

definisjonene av pakkereiser vil gi bedre beskyttelse for reisende sammenlignet med 1990-direktivet. 

Innføring av reisegaranti for sammensatte reisearrangementer vil sannsynligvis medføre at flere 

reisende dekkes av reisegarantiordningen. Det vil også skape likere konkurransevilkår for 

næringsdrivende i samme marked. Også næringsdrivende som selger reiser som ikke omfattes av 

pakkereiser i vanlig språkbruk, kan få plikt til å stille sikkerhet i tilfelle insolvens skulle oppstå. 

 

KULTURDEPARTEMENTET  

32014L0026 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU av 26. februar 2014 om kollektiv 

forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til 

musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden 

Sammendrag av innhold 

Direktiv 2014/26/EU ble vedtatt 26. februar 2014 og har som formål å modernisere systemet med 

kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. For det første skal 

direktivet harmonisere regler om bedre forvaltning (good governance) og økt åpenhet og innsyn 

(transparency) i virksomheten til kollektive forvaltningsorganisasjoner. Det stilles strenge krav til 

rettighetsorganisasjonenes rapportering og til åpenhet om forvaltning, bl.a. i forhold til egne 

medlemmer. Disse reglene skal bidra til at rettighetshaverne kan føre en mer effektiv kontroll med 

organisasjonene og at forvaltningen kan bli mer effektiv. For det andre har direktivet som formål å 

legge til rette for og forenkle multiterritoriell (grensekryssende) lisensiering av musikkverk for bruk 

på nettet. Direktivet har regler for hvordan slik lisensiering skal skje, slik at man enkelt kan klarere 

musikkrettigheter for flere territorier. Bestemmelsene regulerer bl.a. krav om nøyaktig oversikt over 

tilgjengelig repertoar og overvåkning av bruken. 

Direktivet er delt opp i fem hovedavsnitt, eller avdelinger. Avdeling I inneholder alminnelige 

bestemmelser som regulerer formål, virkeområde og definisjoner. Avdeling II omhandler bl.a. 

organisatoriske regler og regler om åpenhet, innsyn og forvaltning av innkrevd vederlag. Denne delen 

av direktivet får anvendelse på alle typer kollektive forvaltningsorganisasjoner uansett 

organisasjonsform. I avdeling III gis det særskilte regler som de kollektive 

forvaltningsorganisasjonene må oppfylle dersom de foretar multiterritoriell lisensiering av 

musikkrettigheter for bruk på nettet. Avdeling IV gir bestemmelser om håndhevingstiltak, bl.a. om 
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klagebehandling, tvisteløsning og tilsyn med organisasjonene. Avsluttende bestemmelser er gitt i 

avsnitt V, som bl.a. regulerer rapportering og gjennomføring. EU-landenes frist til å gjennomføre 

direktivet var 10. april 2016. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten vil innlemmes i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke, ettersom direktivet 

vil kreve endringer i nasjonal lovgivning. 

Direktivet inneholder til dels omfattende og detaljerte bestemmelser om hvordan 

forvaltningsorganisasjoner skal utøve og organisere sin virksomhet. I norsk rett er 

forvaltningsorganisasjoner ikke særlig regulert. Når direktivet innlemmes i EØS-avtalen vil det være 

nødvendig med endringer i norsk lovgivning, fortrinnsvis i lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til 

åndsverk mv. (åndsverkloven) eller forskrift til denne, eventuelt i egen lov. Det er imidlertid foreløpig 

usikkert hvor omfattende endringer som eventuelt vil bli nødvendig. Kulturdepartementet har 

involvert de norske forvaltningsorganisasjonene på området for å få oversikt over forvaltningspraksis 

og eventuelle konsekvenser ved innlemmelse av direktivet. Det er også opprettet et eget nordisk 

departementssamarbeid om direktivet. Eventuelle lovendringer vil bli vurdert i forbindelse med den 

helhetlige revisjonen av åndsverkloven som Kulturdepartementet er i gang med. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Direktivet har som formål å regulere kollektive rettighetshaverorganisasjoners virksomhet, og vil 

kunne få konsekvenser for rettighetshavere i Norge og deres organisasjoner. Forslagene kan også 

føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske 

rettighetshavere. 

Sakkyndige instansers merknader 

Direktivet ble behandlet i Spesialutvalget for immaterialrett 2. juni 2014, som fant det EØS-relevant 

og akseptabelt. 

 
 

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 

32017D1219 Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1219 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier 

for tildeling av EU-miljømerket til vaskemidler til bruk i industrielle og institusjonelle vaskerier - EØS-

notat om rettsakten 

32017D1217 Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1217 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier 

for tildeling av EU-miljømerket til rengjøringsmidler til harde overflater - EØS-notat om rettsakten 

32017D1218 Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1218 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier 

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

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/vaskemidler-til-industrielle-og-institusjonelle-vaskerier/id2541921/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/vaskemidler-til-industrielle-og-institusjonelle-vaskerier/id2541921/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/rengjoringsmidler-til-harde-overflater/id2541916/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/miljomerking-av-toyvaskemidler-til-forbrukermarkedet/id2541920/
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32017D1215 Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1215 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier 

for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk - EØS-notat 

om rettsakten 

32017D1214 Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1214 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier 

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

32017D1216 Kommisjonens vedtak (EU) 2017/1216 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier 

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

 

FINANSDEPARTEMENTET 

32016R1905 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1905 av 22. september 2016 om endring av 

forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard 

for finansiell rapportering (IFRS) nr. 15 - EØS-notat om rettsakten 

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET/LANDBRUKS- OG 

MATDEPARTEMENTET/NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 

32017D0800 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/800 av 8. mai 2017 om endring av 

vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære 

enheter i TRACES - EØS-notat om rettsakten 

32017R0405 Kommisjonsforordning (EU) 2017/405 av 8 mars 2017 vedrørende endring av vedlegg II 

og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av det Europeiske Parlament og Rådet vedrørende 

grenseverdier for sulfoksaflor i eller på visse produkter - EØS-notat om rettsakten 

32017R0623 Kommisjonsforordning (EU) 2017/623 av 30. mars 2017 om endring av vedlegg II og III 

til forordning (EC) No 396/2005 av Europaparliamentet og Rådet vedrørende endring av 

grenseverdier for acequinocyl, amitraz, coumafos, diflufenikan, flumequine, metribuzin, permetrin, 

pyraklostrobin og streptomycin i eller på visse produkter - EØS-notat om rettsakten 

32017R0624 Kommisjonsforordning (EU) 2017/624 av 30. mars 2017 som endrer vedlegg II og V til 

forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparliamentet og Rådet vedrørende endring av grenseverdier 

for bifenazat, daminozid og tolylfluanid i eller på visse produkter - EØS-notat om rettsakten 

32017R0626 Kommisjonsforordning (EU) 2017/626 av 31. mars 2017 som endrer vedlegg II og III til 

forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparliamentet og Rådet vedrørende endring av grenseverdier 

for acetamiprid, cyantraniliprol, cypermetrin, cyprodinil, difenokonazol, etefon, fluopyram, flutriafol, 

fluxapyroksad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalotrin, mesotrione, profenofos, propikonazol, 

pyrimetanil, spirotetramat, tebukonazol, triazofos og trifloksystrobin i eller på visse produkter - EØS-

notat om rettsakten 

32017R0627 Kommisjonsforordning (EU) 2017/627 av 3 april 2017 som endrer vedlegg II, III og V til 

forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for 

fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon i eller på visse produkter - EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/oppvaskmidler-til-industri--og-institusjonsbruk/id2541918/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/oppvaskmidler-til-industri--og-institusjonsbruk/id2541918/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/handoppvaskmidler/id2541917/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/oppvaskmidler/id2541919/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/kommisjonsforordning-eu-20161905-av-22.-september-2016-om-endring-av-forordning-ef-nr.-11262008-om-vedtakelse-av-visse-internasjonale-regnskapsstandarder-i-overensstemmelse-med-europaparlaments--og-radsforordning-ef-nr.-16062002-angaende-int/id2555898/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/vet.-grensekontrollstasjoner-1.-endring-2017/id2553537/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/plantevernmiddelrester-fo.-eu-nr.-2017405/id2551276/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmiddelrester-fo.-eu-nr.-2017623/id2553526/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmiddelrester-fo.-2017624/id2553527/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmiddelrester-fo.-2017626/id2553399/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmiddelrester-fo.-2017626/id2553399/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmiddelrester-fo.2017627/id2553400/
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32017R0693 Kommisjonsforordning (EU) 2017/693 av 7. april 2017 vedrørende endring av vedlegg II, 

III og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet som gjelder grenseverdier for 

bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad i eller på visse produkter - EØS-notat om rettsakten 

32017R0671 Kommisjonsforordning (EU) 2017/671 av 7. april 2017 vedrørende endring av vedlegg II 

til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for 

klothianidin og thiamethoksam i eller på visse produkter - EØS-notat om rettsakten 

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 

32017R1203 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1203 om organisk silisium (monomethylsilanetriol) og 

kalsiumfosforyloligosakkarider (POs-Ca®) tilsatt næringsmidler og brukt i produksjon av kosttilskudd – 

EØS-notat om rettsakten 

32017R0771 Kommisjonsforordning (EU) 2017/771 av 3. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 

152/2009 når det gjelder metodene for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler 

- EØS-notat om rettsakten 

32017R0752 Kommisjonsforordning (EU) 2017/752 av 28. april 2017 endring og korrigering av 

Forordning (EU) No 10/2011 på plastmaterialer og -artikler ment å komme i kontakt med 

næringsmidler - EØS-notat om rettsakten 

32017R0839 Kommisjonsforordning (EU) 2017/839 av 17.mai 2017 om endring av vedlegg II til 

Europaparlamentet og Rådsforordning (EU) nr. /1333/2008 når det gjelder bruk av nitritt (E 249-250) 

i golonka peklowana - EØS-notat om rettsakten 

32017R0871 Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/871 av 22.mai 2017 som endrer vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av fosforsyre - fosfater 

- di - tri - og polyfosfater (E 338-452) i enkelte kjøttvarer - EØS-notat om rettsakten 

32017R0874 Kommisjonsforordning (EU) 2017/874 av 22. mai 2017 om endring av vedlegg III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av butan (E 943a), 

isobutan (E 943b) og butan (E 944) i fargestoffer - EØS-notat om rettsakten 

32017R0672 Kommisjonsforordning (EU) 2017/672 av 7. april 2017 om godkjenning av 

helsepåstnader andre enn de som referer til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse og 

om endring av forordning (EU) nr. 432/2012 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0676 Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/676 av 10. april 2017 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 - EØS-notat om rettsakten 

32017R1270 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1270 av 14.Juli 2017 om endring av vedlegg II til 

Europaparlamentets og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av kaliumkarbonat (E 

501) på oppskåret frukt og grønnsaker – EØS-notat om rettsakten 

32017R1271 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1271 av 14. Juli 2017 om endring av vedlegg III til 

Europaparlamentets og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruken av silisiumdioksyd 

(E 551) i kaliumnitrat (E252) – EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/plantevernmiddelrester-fo.-eu-nr.-2017693/id2554783/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/plantevernmiddelrester-fo.-eu-nr.-2017671/id2554782/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/silisium--og-kalsiumforbindelser-i-kosttilskudd-og-naringsmidler/id2551587/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/provetaking-og-analyser-av-dioksiner-dl-pcb-og-ikke-dioksinlignende-pcb-i-for/id2540205/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/endring-av-matkontaktforskriften/id2538574/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/nitritt-i-polsk-polse/id2550241/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/fosfater-i-tsjekkiske-kjottvarer/id2544524/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/fargestoffer-pa-sprayboks/id2550240/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/endringer-i-felleskapslisten-over-helsepastander/id2553533/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/endringer-i-felleskapslisten-over-helsepastander2/id2553534/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/kaliumsorbat-pa-oppskaret-frukt-/id2555348/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/silisiumdioksyd-e-551-i-kaliumnitrat-e252/id2555139/
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32017R1200 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1200 av 5. juli 2017 om avslag på bruk av 

helsepåstander om næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko 

og barns utvikling og helse - EØS-notat om rettsakten 

32017R1201 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1201 av 5. juli 2017 om avslag på bruk av 

helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og 

barns utvikling og helse - EØS-notat om rettsakten 

32017R1202 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1202 av 5. juli 2017 om avslag på bruk av 

helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og 

barns utvikling og helse - EØS-notat om rettsakten 

32017R1091 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1091 av 10. april 2017 endring av vedlegget i 

forordning (EU) nr. 609/2013 for stoffer som kan tilsettes bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 

barnemat og medisinske næringsmidler - EØS-notat om rettsakten 

32017R1237 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1237 av 7. juli 2017 som endrer forordning (EC) nr. 

1881/2006 når det gjelder en grenseverdi for hydrogencyanid i uprosesserte, hele, malte, knuste, 

kvernede, hakkede aprikoskjerner omsatt til forbruker - EØS-notat om rettsakten 

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET/LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 

32017R0880 Kommisjonens forordning for regler om bruk av grenseverdier for farmakologisk aktive 

stoffer i enkelte næringsmidler til andre næringsmidler som kommer fra samme art, og grenseverdier 

for farmakologisk aktive stoffer i en art eller flere til andre arter i samsvar med forordning (EF) nr. 

470/2009 - EØS-notat om rettsakten 

 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 

32016D0902 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/902 av 30. mai 2016 som etablerer 

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

rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (IED) for felles behandling av avløpsvann og avgasser i 

kjemisk industri - EØS-notat om rettsakten 

32017R0735 Kommisjonsforordning (EU) 2017/735 av 14. februar 2017 om tilpasning til den tekniske 

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

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

kjemikalier (REACH) - EØS-notat om rettsakten 

32017R0698 Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/698 av 3. februar 2017 om endring av 

delegerte forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer som inngår i biocidprodukter nevnt i Europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter - 

EØS-notat om rettsakten 

32017R0794 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/794 av 10. mai 2017 om 

godkjenning av silisiumdioksid/kiselgur som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i 

produkttype 18 - EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/avgjorelser-om-soknader-om-helsepastander/id2551584/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/avgjorelser-om-soknader-om-helsepastander-/id2551585/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/avgjorelser-om-soknader-om-helsepastander2/id2551586/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/jern-og-kalsium-forbindelser-i-naringsmidler-for-sarskilte-grupper/id2553536/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/ny-grenseverdi-for-hydrocyanid-i-aprikoskjerner-omsatt-til-forbruker/id2551581/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/ekstrapolering-av-mrl-for-andre-naringsmidler-eller-arter-enn-de-opprinnelige/id2543328/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/sep/bat-konklusjoner-for-felles-behandling-av-avlopsvann-og-avgasser-i-kjemisk-industri/id2511630/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/reachtest/id2552455/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/biocidworkprogramme/id2553175/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/biocidpt-18kieselguhr/id2551384/


 

8 
 

32017R0795 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/795 av 10. mai 2017 om 

godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et 

eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0796 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/796 av 10. mai 2017 om 

godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 

21 - EØS-notat om rettsakten 

32017D0802 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/802 av 10. mai 2017 om ikke-

godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i 

produkttype 5 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0776 Kommisjonen forordning (EU) 2017/776 av 4. mai 2017 om endring for tilpasning til den 

tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om 

klassifisering, merking og emballering av kjemikalier - EØS-notat om rettsakten 

32017R0999 Kommisjonsforordning (EU) 2017/999 av 13. juni 2017 om endring av vedlegg XIV til 

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

kjemikalier (REACH) - EØS-notat om rettsakten 

32017R1000 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1000 av 13. juni 2017 om endring i vedlegg XVII i 

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

kjemikalier (REACH) for så vidt angår perfluoroktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte stoffer - 

EØS-notat om rettsakten 

32017L1011 Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2017/1011 av 15. mars 2017 om tilpasning til den 

tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder 

unntak for bly i hvitt glass brukt til optiske anvendelser - EØS-notat om rettsakten 

32017L1009 Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2017/1009 av 13. mars 2017 om tilpasning til den 

tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder 

unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder - EØS-notat om 

rettsakten 

32017L1010 Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2017/1010 av 13. mars 2017 om tilpasning til den 

tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder 

unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer - EØS-notat om rettsakten 

32014R1307 Kommisjonsforordning (EU) nr. 1307/2014 av 8. desember 2014 om fastsettelse av 

kriterier og geografisk utstrekning for gressmark med stort biologisk mangfold med henblikk på 

anvendelse av artikkel 7b (3) (c) i Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvalitet på 

bensin og diesel og artikkel 17 (3)(c) i Europaparlamentets og rådets direktiv 2009/28/EF om fremme 

av energi fra fornybare energikilder - EØS-notat om rettsakten 

32017L0774 Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/774 av 3. mai 2017 om endring av tillegg C til vedlegg II til 

Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak 

av spesifikke grenseverdier for kjemikalier brukt i leketøy for så vidt angår fenol - EØS-notat om 

rettsakten 

32017L0738 Rådsdirektiv (EU) 2017/738 av 27. mars 2017 om endring av vedlegg II til 

Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak 

om tilpasning til den tekniske utvikling for så vidt angår bly - EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/biocidpt-18pyrogenic/id2551385/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/biocidpt-21dichlofluanid/id2551386/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/biocidnon-approval-phmb-pt-5/id2551383/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/clp10atp/id2554366/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/reachvedlegg-xiv/id2537137/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/reachxviipfoa/id2542151/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/rohs2vedleggiiibly13a/id2545042/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/rohs2vedleggiiiblycd13b/id2545043/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/rohs2vedleggiiiblycd13b/id2545043/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/rohsvedleggiiibly9b/id2545041/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/feb/barekraftskriterier-biodrivstoff-definisjon-av-gressmark-med-stort-biologisk-mangfold/id2434548/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/toysphenol/id2527386/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/toysphenol/id2527386/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/des/leketoyvedleggiibly/id2522648/
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32017L0898 Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/898 av 24. mai 2017 om endring av tillegg C til vedlegg II 

til Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på 

vedtak av spesifikke grenseverdier for kjemikalier anvendt i leketøy for så vidt angår bisfenol A - EØS-

notat om rettsakten 

32017R0605 Kommisjonsforordning (EU) 2017/605 av 29. mars 2017 om endring av vedlegg VI til 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 om ozonnedbrytende stoffer - EØS-notat 

om rettsakten 

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 

32017D0223 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/223 av 7. februar 2017 om 

godkjenning av et laboratorium i Brasil til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av 

rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere - EØS-notat om rettsakten 

32017D0252 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/252 av 9. februar 2017 om endring 

av vedlegg II til beslutning 93/52/EØF som angår anerkjennelse av den selvstyrende region 

Extremadura som offisielt brucellosefri (B. Melitensis) og om endring av vedleggene til beslutning 

2003/467/EF som angår erklæringen om, at visse regioner i Spania er offisielt tuberkulosefrie og 

offisielt brucellosefrie med hensyn til storfebesetninger, og at Jersey er offisielt fri for enzootisk 

bovin leukose - EØS-notat om rettsakten 

32017D0486 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning(EU) 2017/486 av 17.mars 2017 som endrer 

vedlegg I og II til beslutning 2004/558/EF om fristatus for infeksiøs bovin rhinotracheitt i 

Luxembourg, delstatene Hamburg og Schleswig-Holstein i Tyskland og Jersey og som endrer vedlegg 

II til beslutning (EU) nr. 2008/185/EF om fristatus for Aujezky`s sykdom i region Friuli-Venezia Giulia i 

Italia - EØS-notat om rettsakten 

32017R0670 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/670 av 31. januar 2017 om tillegg til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 251/2014, når det gjelder tillatte 

produksjonsprosesser for aromatiserte vinprodukter - EØS-notat om rettsakten 

32017R0793 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/793 av 10. mai 2017 som endrer 

forordning (EU) nr. 180/2008 når det gjelder forlengelse av perioden for oppnevnelse av EU-

referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest - EØS-notat om 

rettsakten 

32017D0888 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/888 av 22. mai 2017 som endrer 

beslutning 2003/467/EF når det gjelder tuberkulose-fri status for regionen Umbria i Italia og 

enzootisk-bovin-leukose-fri status for Polen, endrer beslutning 2004/558/EU når det gjelder 

infeksiøs-bovin-rhinotrakeit-fri status for Tyskland, og endrer beslutning 2008/185/EU når det gjelder 

Aujeszky’s disease-fri status for visse regioner i Polen og godkjenning av bekjempelsesprogram for 

Aujeszky’s disease for regionen Vento i Italia - EØS-notat om rettsakten 

32017R0555 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/555 av 24. mars 2017 om endring 

av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder forlengelse av godkjenningsperiodene 

for flere aktive stoffer oppført i del B av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 

(fornyingsprogramet AIR IV) - EØS-notat om rettsakten 

32017R0377 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/377 av 3. mars 2017 om avslag på 

godkjenning av det aktive stoffet Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874, i samsvar med 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/des/toysbpa/id2525080/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/des/toysbpa/id2525080/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/des/endring-av-ozonforordningen/id2525622/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/des/endring-av-ozonforordningen/id2525622/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/vet--lab-som-tester-rabiestiter/id2539183/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/vet---fristatus-brucellose-tuberkulose-og-ebl/id2543337/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/vet---ibr-og-aujezkys-disease-listeforing/id2549212/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/aromatiserte-vinprodukter-tillatte-produksjonsprosesser/id2553401/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/vet---eurl-andre-hestesykdommer-enn-afrikansk-hestepest/id2553532/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/vet---eurl-andre-hestesykdommer-enn-afrikansk-hestepest/id2553532/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/vet---fristatus-tub-italia-ebl-polen-ibr-tyskland-og-ad-polenitalia/id2557351/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/plantevernmidler---forlengelse-av-godkjenninger/id2549215/
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europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler - 

EØS-notat om rettsakten 

32017R0419 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/419 av 9. mars 2017 om 

godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp., i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

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

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

32017R0428 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/428 av 10. mars 2017 om 

godkjenning av det aktive stoffet "clayed" trekull, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0270 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/270 av 16. februar 2017 om 

endring av forordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder vilkårene for godkjenning av det aktive 

stoffet sulfonylfluorid - EØS-notat om rettsakten 

32017R0357 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/357 av 28. februar 2017 om avslag 

på godkjenning av det aktive stoffet cyclaniliprol, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler - EØS-notat om rettsakten 

32017R0358 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/358 av 28. februar 2017 om 

bekreftelse av vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet acrinathrin i henhold til 

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

32017R0360 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/360 av 28. februar 2017 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning 

av det aktive stoffet buprofezin - EØS-notat om rettsakten 

32017R0375 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/375 av 2. mars 2017 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat, i samsvar med 

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

om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0408 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/408 av 8. mars 2017 om 

godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1", i samsvar med 

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

om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0409 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/409 av 8. mars 2017 om 

godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0359 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/359 av 28. februar 2017 om 

endring av forordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder vilkårene for godkjenning av det aktive 

stoffet oksyfluorfen - EØS-notat om rettsakten 

32017R0438 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/438 av 13. mars 2017 om endring 

av forordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 

abamectin - EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/plantevernmidler---pseud.-flocc.-atcc-64874-avslag/id2549203/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/plantevernmiddel---basisstoff-urtica-spp/id2549205/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/plantevernmiddel---basisstoff-clayed-trekull/id2549204/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/des/plantevernmidler---sulfonylfluorid/id2537337/https:/www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/des/plantevernmidler---sulfonylfluorid/id2537337/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/plantevernmidler---cyclaniliprol-avslag/id2549202/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/plantevernmidler---acrinathrin-/id2549211/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/plantevernmidler---buprofezin/id2549210/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/plantevernmidler---prosulfuron-/id2549213/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/plantevernmidler---mild-pepino-mosaic-virus-isolat-vc1/id2549207/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/plantevernmiddel---basisstoff-hydrogenperoksid/id2549206/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/plantevernmiddel---oksyfluorfen-/id2549214/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/plantevernmidler---abamectin-/id2549209/
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32017R0406 Kommisjonens gjennomføringsforordning EU) 2017/406 av 8. mars 2017 om 

godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1", i samsvar med 

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

om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0805 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/805 av 11. mai 2017 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet flazasulfuron 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 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0806 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/806 av 11. mai 2017 om 

godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, i samsvar med 

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

om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0843 Kommisjonens gjennomføringsforordning om (EU) 2017/843 av 17. mai 2017 

godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005, i samsvar med 

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

om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0831 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/831 av 16. mai 2017 om 

godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147, i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0755 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/755 av 28. april 2017 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet mesosulfuron 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 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0725 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/725 av 24. april 2017 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet mesotrion 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 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0753 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/753 av 28. april 2017 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet cyhalofop-butyl 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 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0781 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/781 av 5. mai 2017 om 

tilbaketrekking av godkjenningen av det aktive stoffet metylnonylketon i samsvar med 

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

om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0841 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/841 av 17. mai 2017 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for 

de aktive stoffene alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis stamme: aq 10, benalaxyl, bentazon, 

bifenazat, bromoxynil, carfentrazonetyl, klorprofam, cyazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 

(flupyrsulfuronmetyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium 

catenulatum stamme: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl m, 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/plantevernmidler---mild-pepino-mosaic-virus-isolat-vx1/id2549208/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmiddel---flazasulfuron/id2557941/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmiddel---bacillus-amyloliquefaciens-stamme-fzb24-/id2557942/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmiddel---beauveria-bassiana-stamme-npp111b005-godkjenning/id2557943/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmidler---beauveria-bassiana-stamme-147/id2557944/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmiddel---mesosulfuron-/id2557945/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmidler---mesotrion/id2557946/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmidler---cyhalofop-butyl/id2557947/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmidler---metylnonylketon-tilbaketrekking/id2557951/
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methoxyfenozid, milbemectin, oxasulfuron, pendimethalin, phenmedipham, pymetrozine, s-

metolaklor og trifloxystrobin - EØS-notat om rettsakten 

32017R0840 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/840 av 17. mai 2017 om avslag på 

godkjenning av det aktive stoffet orthosulfamuron, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler - EØS-notat om rettsakten 

32017R0842 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/842 av 17. mai 2017 om fornyet 

godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 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 - EØS-

notat om rettsakten 

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET/NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 

32017R0172 Kommisjonsforordning (EU) 2017/172 av 1. februar 2017 om endring av forordning (EU) 

nr. 142/2011 hva angår parametre for transformasjon av animalske biprodukter til biogass eller 

kompost samt krav til import av fôr til selskapsdyr og for eksport av bearbeidet husdyrgjødsel - EØS-

notat om rettsakten 

32017R0786 Kommisjonsforordning (EU) 2017/786 av 8. mai 2017 om endring av forordning (EU) nr. 

142/2011 angående definisjonene av fiskemel og fiskeolje - EØS-notat om rettsakten 

32016R1842 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1842 av 14. oktober 2016 om 

endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 når det gjelder elektronisk importsertifikat for importerte 

økologiske produkter og visse andre endringer, og forordning (EF) nr. 889/2008 når det gjelder krav 

til konserverte eller bearbeidede økologiske produkter og overføring av informasjon - EØS-notat om 

rettsakten 

32016R2259 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/2259 av 15. desember 2016 om 

endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 

tredjeland - EØS-notat om rettsakten 

 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/838 av 17. mai 2017 om endring av forordning 

(EF) nr. 889/2008 når det gjelder fôr til visse økologiske akvakulturdyr - EØS-notat om rettsakten 

32017R1084 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1084 av 14. juni 2017 om endring av forordning (EU) 

nr. 651/2014 med hensyn til støtte til havneinfrastruktur og lufthavninfrastruktur, meldingsterskler 

for støtte til kultur og bevaring av kulturarv og for støtte til idretts- og flerbruksinfrastrukturer til 

fritidsbruk samt ordningene for regional driftsstøtte til de mest fjerntliggende regioner og om 

endring av forordning (EU) nr. 702/2014 med hensyn til beregning av støtteberettigede kostnader - 

EØS-notat om rettsakten 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmidler---forlengelse-av-godkjenninger/id2557949/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmidler---avslag-orthosulfamuron/id2557950/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmiddel---coniothyrium-minitans-stamme-conm91-08-/id2557948/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/plantevernmiddel---coniothyrium-minitans-stamme-conm91-08-/id2557948/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/nov/animalske-biprodukter---prosesskrav-biprodukter-til-biogass-og-kompost---vilkar-import-av-for-til-kjaledyr-og-eksport-av-gjodsel--/id2554778/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/nov/animalske-biprodukter---prosesskrav-biprodukter-til-biogass-og-kompost---vilkar-import-av-for-til-kjaledyr-og-eksport-av-gjodsel--/id2554778/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/endring-i-definisjonen-av-fiskemel-og-fiskeolje/id2549199/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/sep/endring-i-importregelverket-for-okologisk-produksjon/id2525219/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/sep/endring-i-importregelverket-for-okologisk-produksjon/id2525219/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/des/import-av-okologiske-produkter-fra-tredjeland/id2528072/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/regler-for-for-til-visse-okologiske-akvakulturdyr/id2555890/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/endringer-i-det-generelle-gruppeunntaket/id2569852/
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SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 

32017R0830 Forordning 2017/830 - oppdatering av oversikten over flyselskaper som er underlagt 

driftsforbud og om plikt til å informere passasjerer om identiteten til det flyselskap som skal utføre 

en flyreise - EØS-notat om rettsakten 

32017D0191 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/191 av 1. februar 2017 om 

endringer av vedtak 2010/166/EU, for å introdusere nye teknologier og frekvensbånd for mobile 

kommunikasjonstjenester om bord skip (MCV-tjenester) i EU - EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/oppdatering-av-safety-list/id2569051/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/den-forste-endringen-av-mcv-beslutningen/id2547645/

