
EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-
komiteen 11. juni 2021 

I det nedenstående følger oversikt inndelt som følger: 

Under pkt. I følger rettsakter som krever lov- eller budsjettendring, samt rettsakter som krever 
forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet. 

Under pkt. II følger rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk 
handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning. 
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I. Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter som krever 
forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet 
 
FINANSDEPARTEMENTET OG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTMENTET 
32014L0092 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU av 23. juli 2014 om 
sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og 
tilgang til betalingskontoer med grunnleggende funksjoner 

 

Sammendrag av innhold 

Overordnet om betalingskontodirektivet 
Direktivet har til formål å forbedre de rådende forhold på det indre marked som kan avskrekke 
betalingstjenesteytere fra å utøve sin etableringsadgang eller frihet til å yte tjenester i 
medlemsstatene på grunn av vanskene med å få kunder på et nytt marked. Å gå inn på nye markeder 
medfører ofte store investeringer. Slike investeringer er berettiget bare dersom yteren forventer 
tilstrekkelige muligheter og en tilsvarende etterspørsel fra forbrukerne. Forbrukernes lave mobilitet 
når det gjelder finansielle tjenester til privatkunder, skyldes i stor grad mangelen på åpenhet og 
mulighet for å sammenligne gebyrene og tjenestene som tilbys, samt vanskene med å bytte 
betalingskonto. Disse faktorene demper også etterspørselen. Dette er særlig tilfellet i 
grenseoverskridende sammenhenger. 

Ettersom visse potensielle kunder ikke åpner betalingskonto, enten fordi de har fått avslag eller fordi 
de ikke tilbys egnede produkter, er den mulige etterspørselen etter betalingskontotjenester i 
medlemsstatene ennå ikke utnyttet til fulle. Bredere deltakelse av forbrukerne i det indre marked vil 
videre stimulere betalingstjenesteyterne til å tre inn på nye markeder. Å skape de nødvendige vilkår 
for at alle forbrukere skal ha tilgang til en betalingskonto, er en forutsetning for å fremme deres 
deltakelse i det indre marked og gi dem mulighet til å høste fordelene det indre marked har skapt. 

Direktivet er ikke til hinder for at medlemsstatene kan beholde eller innføre strengere bestemmelser 
for å beskytte forbrukerne, forutsatt at disse bestemmelsene er i samsvar med deres forpliktelser i 
henhold til unionsretten og direktivet. 

Regler om sammenlignbarheten av gebyrer for betalingskontoer 
Sammenlignbarheten av gebyrer for betalingskontoer er nærmere regulert i artikkel 3 til artikkel 8. 
Direktivet gir regler som innebærer at medlemsstatene skal utarbeide en liste over de mest 
representative betalingskontotjenestene som er gebyrbelagt på nasjonalt nivå og en standardisert 
terminologi for de samme tjenestene. Forbrukerne skal videre sikre en adgang til et dokument med 
gebyropplysninger og en ordliste med standardisert terminologi. I tillegg gir direktivet regler om en 
årlig gebyroppgave for betalingskontoer, regler om sammenlignbare prisopplysninger på nettsteder 
og markedsføring av betalingskontotjenester til forbrukere. Direktivet inneholder særskilte regler 
som gjelder for betalingskontoer som tilbys i pakker med andre produkter eller tjenester. 
 
Kontobytte 
Regler om kontobytte gis i artikkel 9 til artikkel 14. Direktivet gir her regler som skal sikre at en 
forbruker har tilgang til en tjeneste som lar forbrukeren bytte leverandør av betalingskonto. 
Tjenesten er begrenset til bytte av leverandør der betalingskontoen føres i samme valuta. Direktivet 
innebærer detaljerte regler om byttetjenesten, herunder regler for overføing av tidligere inngåtte 



3 
 

avtaler om faste betalingsoppdrag og direktebelastninger. Byttetjenesten gjelder ikke kun for bytte 
mellom betalingstjenesteytere i forbrukerens medlemsstat, men også i et visst omfang der 
forbrukeren ønsker å bytte til en leverandør av betalingskontoer i en annen medlemsstat. 
For å sikre forbrukerne tilgang til kontobyttetjenester gir direktivet også regler om gebyrer for bruk 
av byttetjenesten og regler om betalingstjenesteyternes erstatningsansvar for eventuelt finansielt 
tap for forbrukeren. Direktivet inneholder også regler om en opplysningsplikt for 
betalingstjenesteytere som skal sikre at forbrukere får informasjon om kontobyttetjenester. 

Tilgang til betalingskontoer 
Direktivet har i artikkel 15 til 20 regler som skal sikre at alle forbrukere har en likestilt tilgang til 
betalingskontoer med grunnleggende funksjoner. Rettigheten kan gjøres gjeldende i enhver 
medlemsstat. Direktivet gir videre nærmere regler om egenskaper som kjennetegner den formen for 
betalingskontoer med grunnleggende funksjoner som direktivet gir forbrukere rett til. For å sikre 
forbrukernes rettigheter gir direktivet dessuten visse regler om bl.a. betalingstjenesteyterens adgang 
til å si opp en kontoavtale med forbrukeren, samt om at forbrukere har en generell tilgang til 
opplysninger om betalingskontoer med grunnleggende funksjoner. 
 
Håndheving, tvisteløsning og sanksjoner 
Artikkel 21 til 26 gir nærmere regler om håndhevingsmyndighet og forholdet mellom 
håndhevingsmyndigheter i ulike medlemsstater. Videre gis det nærmere regler om alternativ 
tvisteløsning og sanksjoner som skal bidra til å sikre forbrukernes rettigheter etter direktivet. 
 
Delegerte rettsakter 
I medhold av betalingskontodirektivet er det fastsatt tre delegerte kommisjonsforordninger: 
 
• Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/32 av 28. september 2017 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for en 
standardisert EU-terminologi for de mest representative betalingskontotjenestene 

• Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/33 av 28. september 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for det standardiserte presentasjonsformatet for gebyroppgaven og den 
felles symbol i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU 

• Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/34 av 28. september 2017 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder for det standardiserte presentasjonsformatet for dokument med 
gebyropplysninger og dets felles symbol i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU 

Direktivet bygger dels på Europakommisjonens anbefaling om adgang til å opprette og benytte 
grunnleggende betalingskonto (2011/442/EU) som ble sendt på høring 30. januar 2012. 

Direktivet berører både Justis- og beredskapsdepartementets og Finansdepartementets 
ansvarsområder. 

 
Merknader 
Justis- og beredskapsdepartementet fremmet 29. april 2020 forslag til ny finansavtalelov i Prop. 92 LS 
(2019–2020) Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) og samtykke til godkjennelse av EØS-
komiteens beslutninger nr. 125/2019 og 130/2019 av 8. mai 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av 
direktiv 2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål 
(boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014. Som en del av 
proposisjonen inngikk også forslag til regler som også gjennomfører de rettsakter som er omtalt 
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under punkt 2 ovenfor i norsk rett. Forslaget i Prop. 92 LS (2019–2020) resulterte i Stortingets vedtak 
til lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler (finansavtaleloven). Loven forventes å tre i kraft 
tidlig i 2022. 

Gjennomføring av EØS-komiteens beslutninger i norsk rett vil ikke kreve lovendring idet de 
nødvendige endringer i norsk rett ble vedtatt av Stortinget ved lov 18. desember 2020 nr. 146 om 
finansavtaler (finansavtaleloven). Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning 
i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd ville ha vært nødvendig dersom direktivet ikke allerede 
hadde vært gjennomført i norsk rett på det tidspunktet direktivet skal innlemmes i EØS-avtalen. For å 
synliggjøre at direktivet i et slikt tilfelle ville ha krevd Stortingets samtykke, innhentes Stortingets 
samtykke til innlemming av betalingskontodirektivet i norsk rett. 

En rett til kontoavtale og betalingstjenester for forbrukere følger også av gjeldende lov 25. juni 1999 
nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 14. Norge har i dag en 
sammenligningstjeneste for konto- og betalingstjenester, Finansportalen.no, som langt på vei 
tilsvarer reglene i direktivet og de Delegerte kommisjonsforordningene jf. her forskrift 12. september 
2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) §§ 16-3 og 16-4. 

Når det gjelder direktivets rettigheter knyttet til kontobytte, har Finans Norge et system for 
bankbytte som i hovedsak tilsvarer reglene i direktivet. Gjennomføring av direktivets regler 
innebærer at slike regler nå også vil fremgå av norsk lov. Til forskjell fra gjeldende rett og 
bransjepraksis legger direktivet også til rette for at kontobytte mellom banker i ulike EØS-stater og 
gir norske borgere en rett til betalingskonto i andre EØS-stater. 

Gjennomføring av direktivet og de delegerte rettsaktene forutsetter ikke budsjettvedtak i Stortinget. 
For en nærmere redegjørelse av direktivets administrative og økonomiske konsekvenser vises det til 
Prop. 92 LS (2019-2020) om ny finansavtalelov punkt 38.7. 
 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for forbrukerspørsmål, der berørte departementer er 
representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

7. september 2017 sendte Justis- og beredskapsdepartementet på høring et forslag til gjennomføring 
av de privatrettslige sidene av direktivet. Høringsnotatet kan leses her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---revisjon-av-finansavtaleloven/id2569865/.  
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II. Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk 
handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning 
 
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 
32020R1040 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1040 av 15. juli 2020 om endring av 
forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til dens overgangsbestemmelser, for å håndtere virkningene 
av covid-19-krisen – EØS-notat om rettsakten 

32020D0807(01) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR KOORDINERING AV TRYGDEORDNINGER 
Beslutning nr. H9 av 17. juni 2020 om forlengelse av fristene nevnt i artikkel 67 og 70 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 samt i beslutning nr. S9 som følge av covid-
19-pandemien – EØS-notat om rettsakten 
 
32020L0739 Kommisjonsdirektiv (EU) 2020/739 av 3. juni 2020 om endring av vedlegg III til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF med hensyn til oppføring av SARS-CoV-2 på listen 
over biologiske agenser som man vet gir infeksjon hos mennesker, og om endring 
avkommisjonsdirektiv (EU) 2019/1833 – EØS-notat om rettsakten 

 

BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET OG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
32020D1222 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1222 av 24. august 2020 om 
godkjenning av effektivt utvendig lys med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å 
redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor ved NEDC-vilkår i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2019/631 – EØs-notat om rettsakten 

 
 

FINANSDEPARTEMENTET 
32018R0032 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/32 av 28. september 2017 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for en 
standardisert EU-terminologi for de mest representative betalingskontotjenestene – EØS-notat om 
rettsakten 

32018R0034 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/34 av 28. september 2017 om 
fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for det standardiserte presentasjonsformatet for 
dokumentet med gebyropplysninger og dets felles symbol i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2014/92/EU – EØS-notat om rettsakten 

32018R0033 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/33 av 28. september 2017 om 
fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for det standardiserte presentasjonsformatet for 
gebyroppgaven og dens felles symbol i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU – 
EØS-notat om rettsakten 

32021R0744 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/744 av 6. mai 2021 om fastsettelse 
av tekniske opplysninger til bruk ved beregning  av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 
rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2021 til 29. juni 2021 i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 
forsikring og gjenforsikring – EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/forordning-20201040-om-endring-av-overgangsordningene-i-forordning-20161628-om-krav-mv-til-forbrenningsmotorer-til-mobile-ikke-veigaende-maskiner/id2815110/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/beslutning-h9-om-forlengelse-av-frister-for-refusjon-av-utgifter-til-helsetjenester-og-arbeidsloshetsytelser-som-folge-av-covid-19-pandemien/id2832491/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/juni/sars-cov-2-biologisk-agens-liste/id2789554/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/aug/godkjenning-av-en-teknologi-for-utvendige-led-lysfunksjoner-som-innovativ-teknologi-til-reduksjon-av-co2-utslipp-fra-varebiler-i-overstemmelse-med-nedc-krav/id2785920/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/apr/utfyllende-regler-til-betalingskontodirektivet-om-terminologi-/id2602762/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/apr/utfyllende-regler-til-betalingskontodirektivet-om-terminologi-/id2602762/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/apr/utfyllende-regler-til-betalingskontodirektivet-om-standardisering-av-tilbudsdokumenter-/id2602752/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/apr/utfyllende-regler-til-betalingskontodirektivet-om-standardisering-av-gebyrdokument-/id2602761/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/rentekurver-for-solvens-ii-31.-mars-til-29.-juni-2021/id2849325/
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32021R0526 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/526 av 23. oktober 2020 om retting av den 
tsjekkiske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– og 
rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 
gjenforsikring (Solvens II) – EØS-notat om rettsakten 

32020D2127 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2127 av 16. desember 2020 om 
endring av kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 om likeverdigheten av den 
rettslige og tilsynsmessige rammen for godkjente børser og anerkjente markedsoperatører i 
Singapore i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 – EØS-notat om 
rettsakten 

32020R1272 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1272 av 4. juni 2020 om endring og retting 
av delegert forordning (EU) 2019/979 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2017/1129 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for finansiell nøkkelinformasjon i 
prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av prospekter, annonser for verdipapirer, 
tillegg til prospekter og for meldingsportalen – EØS-notat om rettsakten 

32020R1273 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1273 av 4. juni 2020 om endring og retting 
av delegert forordning (EU) 2019/980 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2017/1129 med hensyn til formatet for, innholdet i og kontrollen og godkjenningen av det 
prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til handel på et 
regulert marked – EØS-notat om rettsakten 

 
 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
32020R1478 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1478 av 14. oktober 2020 om 
endring av gjennomføringsforordning 2015/1375 med hensyn til prøvetaking, referansemetoden for 
påvisning og importvilkår i forbindelse med kontroll av trikiner – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0050 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/50 av 22. januar 2021 om 
godkjenning av et utvidet bruksområde for det nye næringsmiddelet «blanding av 2'-fukosyllaktose 
og difukosyllaktose» samt en endring av dets spesifikasjoner, og om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten 

32021R0051 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/51 av 22. januar 2021 om 
godkjenning av en endring av bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet trans-resveratrol i henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten 

32021R0096 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/96 av 28. januar 2021 om tillatelse 
til å bringe 3'-sialyllaktosenatriumsalt i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten 

32021R0082 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/82 av 27. januar 2021 om tillatelse 
til å bringe 6’-sialyllaktosenatriumsalt i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/retting-av-utfyllende-regler-til-solvens-ii-tsjekkisk-sprakversjon/id2849326/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/oppdatering-av-likeverdsvurdering-for-borsar-og-marknadsoperatorar-i-singapore/id2838982/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/oppdatering-av-likeverdsvurdering-for-borsar-og-marknadsoperatorar-i-singapore/id2838982/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/sep/prospektforordningen-for-verdipapirer-endring-og-korrigering-av-utfyllende-bestemmelser/id2770112/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/sep/prospektforordningen-for-verdipapirer-endring-og-korrigering-av-utfyllende-bestemmelser-om-format-innhold-kontroll-og-godkjenning/id2770111/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/trikiner-offentlig-kontroll-endring-til-tidligere-forordning/id2827163/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/ny-mat-endring-av-bruksbetingelser-og-spesifikasjoner-for-2-fukosyllaktosedifukosyllaktose-2-fldfl/id2830527/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/ny-mat-endringer-i-bruksbetingelsene-for-trans-resveratrol-/id2830525/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/ny-mat-3-sialyllactose-3-sl/id2830541/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/ny-mat-6-sialyllaktose-/id2830524/
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32021R0120 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/120 av 2. februar 2021 om 
tillatelse til å bringe pulver av delvis avfettede rapsfrø av Brassica rapa L. og Brassica napus L. i 
omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat 
om rettsakten 
 
 
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET  
32020D1241 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1241 av 28. august 2020 om 
medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/68/EF om innlands transport av farlig gods – EØS-notat om rettsakten 
 
 
KLIMA-OG MILJØDEPARTEMENTET  
32015L2193 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om 
begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32020L0362 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/362 av 17. desember 2019 om endring av 
vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer med hensyn til 
unntaket for seksverdig krom som korrosjonshemmende stoff i kjølesystemer av karbonstål i 
absorpsjonskjøleskap i campingbiler – EØS-notat om rettsakten 

32019D1713 – Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1713 av 9. oktober 2019 om 
fastsettelse av formatet for de opplysningene medlemsstatene skal gi i forbindelse med rapportering 
om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 – EØS-notat om 
rettsakten 
 
 
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 
32020D0388 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/388 av 6. mars 2020 om 
fastsettelse av regler for anvendelsen av rådsdirektiv 90/428/EØF med hensyn til unntak fra reglene 
for hestekonkurranser og om endring av kommisjonsbeslutning 2009/712/EF med hensyn til 
henvisninger til regelverk på det avlstekniske området – EØS-notat om rettsakten 

32020R1593 Kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/1593 av 29. oktober 2020 om endring av vedlegg X 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til ytterligere  undersøkelse 
av positive tilfeller av spongiform encefalopati hos sau og geit – EØS-notat om rettsakten 
 
 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG NÆRINGS-OG FISKERIDEPARTEMENTET  
32021R0772 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/772 av 10. mai 2021 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 med hensyn til de midlertidige tiltakene knyttet til kontroll 
av produksjonen av organiske produkter, særlig anvendelsesperioden – EØS-notat om rettsakten 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/ny-mat-rapspulver-fra-brassica-rapa-l.-and-brassica-napus-l/id2830526/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/ny-mat-rapspulver-fra-brassica-rapa-l.-and-brassica-napus-l/id2830526/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/nye-nasjonale-unntak-etter-direktiv-200868ef-om-transport-av-farlig-gods/id2790781/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/feb/utslipp-fra-mellomstore-forbrenningsanlegg/id2434550/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mars/endring-direktiv-kasserte-kjoretoykromater/id2824780/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/sep/format-for-rapportering-om-gjennomforing-av-direktiv-om-mellomstore-forbrenningsanlegg/id2678208/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/sep/format-for-rapportering-om-gjennomforing-av-direktiv-om-mellomstore-forbrenningsanlegg/id2678208/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mars/beslutning-om-unntak-fra-bestemmelser-om-hestesportkonkurranser-relatert-til-avlsbestemmelser/id2721147/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/juli/vet-tse2/id2770338/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/okologi-videreforing-unntak-pa-grunn-av-covid-19/id2841723/
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NÆRINGS-OG FISKERIDEPARTEMENTET 
32017L0159 Rådsdirektiv (EU) 2017/159 av 19. desember 2016 om gjennomføring av avtalen 
vedrørende gjennomføring av Den internasjonale arbeidsorganisasjons konvensjon om arbeidsvilkår i 
fiskerisektoren, 2007, inngått 21. mai 2012 mellom Forbundet for landbrukssamvirker i Den 
europeiske union (Cogeca), Den europeiske transportarbeiderføderasjon (ETF) og Sammenslutningen 
av nasjonale organisasjoner for fiskeriforetak i Den europeiske union (Europêche) – EØS-notat om 
rettsakten 

32019L1159 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1159 av 20. juni 2019 om endring av 
direktiv 2008/106/EF om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå og om oppheving av direktiv 
2005/45/EF om gjensidig godkjenning av sertifikater for sjøfolk utstedt av medlemsstatene –  
EØS-notat om rettsakten 
 
 
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
32017H0948 Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/948 av 31. mai 2017 om bruk av verdier for 
drivstoffforbruk og CO2-utslipp som er typegodkjent og målt i samsvar med den globalt harmoniserte 
prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer (WLTP) når opplysninger gjøres tilgjengelige for forbrukerne i 
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/94/EF – EØS-notat om rettsakten 

32020D1232 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1232 av 27. august 2020 om 
godkjenning av den effektive generatorfunksjonen som benyttes i 12-volts motorgeneratorer til bruk 
i personbiler og lette nyttekjøretøyer, herunder visse hybridelektriske kjøretøyer og kjøretøyer som 
kan drives med alternative drivstoffer, som en innovativ teknologi i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) 2019/631 – EØS-notat om rettsakten 

32020D1714 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1714 av 16. november 2020 om 
endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 med hensyn til prøvingsmetoden for visse 
hybridelektriske personbiler uten ekstern lading og for å ta hensyn til bruken av alternative 
drivstoffer og av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 med hensyn til markeringslys bak – EØS-
notat om rettsakten 

32020R2173 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2173 av 16. oktober 2020 om endring av 
vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 for å oppdatere 
overvåkingsparametrene og presisere visse aspekter ved endringen i den påbudte prøvingsmetoden  
– EØS-notat om rettsakten 

32021D0136 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/136 av 4. februar 2021 om retting 
av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 om godkjenning av effektive utvendige lys med 
lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer 
som ikke kan lades eksternt, som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 og av 
gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 om godkjenning i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder som en innovativ 
teknologi for å redusere CO2-utslipp fra visse lette nyttekjøretøyer med henblikk på Worldwide 
Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) – EØS-notat om rettsakten 

32019R1745 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1745 av 13. august 2019 om utfylling og 
endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med hensyn til ladepunkter for 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/aug/arbeidsforhold-i-fiskerisektoren/id2521935/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/aug/arbeidsforhold-i-fiskerisektoren/id2521935/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/minstekrav-til-sjofolks-opplaringsniva-endringsbestemmelser/id2626684/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/mai/forbrukerinformasjon-om-personbilers-drivstofforbruk-og-co2-utslipp/id2827317/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/aug/godkjenning-av-en-dynamofunksjon-som-benyttes-i-12-volts-dynamoer-som-innovativ-teknologi-til-reduksjon-av-co2-utslipp-fra-visse-person-og-varebiler/id2785180/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/godkjenning-av-utvendige-led-lysfunksjoner-som-innovativ-teknologi-til-reduksjon-av-co2-utslipp-fra-personbiler-endringsbestemmelser-om-visse-hybride-elkjoretoyer-tittel/id2844892/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/godkjenning-av-utvendige-led-lysfunksjoner-som-innovativ-teknologi-til-reduksjon-av-co2-utslipp-fra-personbiler-endringsbestemmelser-om-visse-hybride-elkjoretoyer-tittel/id2844892/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/co2-utslippskrav-til-person-og-varebiler-endringsbestemmelser-om-overvakingsparametre-og-provingsprosedyre/id2849518/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/apr/godkjenning-av-utvendige-led-lysfunksjoner-som-innovativ-teknologi-til-reduksjon-av-co2-utslipp-fra-person-og-varebiler-korrigering/id2848790/
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motorvogner i gruppe L, landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier, 
hydrogenforsyning til veitransport og naturgassforsyning til veitransport og transport på vannveier, 
og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/674 – EØS-notat om rettsakten 

  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/aug/endring-av-direktiv-201494-og-oppheving-av-forordning-2018674/id2666323/
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Endringer sammenlignet med foreløpig liste oversendt Stortinget 18. mai 2021 

 

I. Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter 
som krever forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i 
norsk handlefrihet 
 
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
32014L0040 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av 
medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og 
tilhørende produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF (trukket av EU) 
 
 
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET, KLIMA- OG 
MILJØDEPARTMENTET OG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
32019R1381 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1381 av 20. juni 2019 om innsyn og 
bærekraft i EUs risikovurdering i næringsmiddelkjeden, og om endring av forordning (EF) nr. 
178/2002, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 2065/2003, (EF) nr. 1935/2004, (EF) nr. 
1331/2008, (EF) nr. 1107/2009, (EU) 2015/2283 og direktiv 2001/18/EF (trukket av EU) 

 
 

II. Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig 
inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser 
for norsk lovgivning 
 
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
32014L0109 Delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 om endring av vedlegg II 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU ved å opprette samlingen av advarselsbilder som 
skal brukes på tobakksvarer (trukket av EU) 
 
32015D2183 Kommisjonsvedtak om 2015/2183/EU om etableringen av felles format for registrering 
av e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere (trukket av EU) 

32015D2186 Kommisjonsvedtak 2015/2186/EU som etablerer et felles format for innrapportering og 
tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter (trukket av EU) 

32016D0586 Kommisjonsbeslutning 2016/586/EU om tekniske standarder for 
gjenoppfyllingsmekanismen til elektroniske sigaretter (trukket av EU) 

32016D0786 Kommisjonsbeslutning 2016/786/EU av 18. mai 2016 om prosedyren for etablering og 
drift av et uavhengig rådgivende panel som bistår medlemslandene og EU-kommisjonen i 
beslutningen om et tobakksprodukt har karakteristisk smak (trukket av EU) 
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32016D0787 Kommisjonsbeslutning 2016/787/EU av 18. mai 2016 som fastsetter listen med 
prioriterte tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk med utvidede rapporteringsplikter (trukket av 
EU) 

32016R0779 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/779 av 18. mai 2016 om 
fastsettelse av ensartede regler for de framgangsmåtene som skal benyttes for å fastslå om en 
tobakksvare har en karakteristisk aroma (trukket av EU) 

32018D0576 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om 
tekniske standarder for sikkerhetselementer som påføres tobakksvarer (trukket av EU) 

32018R0573 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/573 av 15. desember 2017 om 
nøkkelelementer i avtaler om lagring av data som inngår i sporbarhetssystemer for tobakksvarer 
(trukket av EU) 

32018R0574 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574 av 15. desember 2017 om 
tekniske standarder for opprettelse og drift av et sporingssystem for tobakksvarer (trukket av EU) 
 
 
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 
32020D1071 Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1071 av 18. mai 2020 om endring av direktiv 
2003/87/EF (kvotedirektivet) for å ekskludere innkommende flyvninger fra Sveits fra kvotesystemet 
(trukket av EU) 
 
 
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 
32020R0688 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/688 av 17. desember 2019 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse ved 
forflytning av landdyr og rugeegg innenfor Unionen (trukket av EU) 
 
 
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
32018R0848 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 av 30. mai 2018 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske produkter og om opphevelse av rådsforordning (EU) 
nr. 834/2007 (trukket av EU) 
 
32020R1693 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1693 av 11. november 2020 om 
endring av forordning (EU) 2018/848 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 
med hensyn til dens anvendelsesdato og visse andre datoer nevnt i forordningen (trukket av EU) 

32020R0427 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/427 av 13. januar 2020 om endring av 
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 vedlegg II som omhandler visse detaljerte 
produksjonsregler for økologiske produkter (trukket av EU) 

32020R0464 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 av 26. mars 2020 om 
fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 
om nødvendig dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske 
produkter og krav til informasjon fra medlemsland (trukket av EU) 
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32020R1794 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1794 av 16. september 2020 om endring av 
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 vedlegg II del I som omhandler bruk av karens 
og ikke-økologisk planteformeringsmateriale (trukket av EU) 

32020R2146 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2146 av 24. september 2020 om utfyllende 
regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 som omhandler regler for unntak i 
økologisk produksjon (trukket av EU) 

32021R0269 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/269 av 4. desember 2020 som endrer 
delegert forordning (EU) 2020/427 når det gjelder virkningsdato for endringer i visse detaljerte 
produksjonsregler for økologiske produkter i Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848 vedlegg II 
(trukket av EU) 

32020R2042 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2042 av 11. desember 2020 som 
endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 når det gjelder virkningsdato og visse andre 
relevante datoer for ikrafttredelse av Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848 (trukket av EU) 
 
 
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
32007D0421 Kommisjonsvedtak av 14. juni 2007 om oppheving av vedtak 96/587/EF om 
offentliggjøring av en liste over godkjente organisasjoner meldt av medlemsstatene i samsvar med 
rådsdirektiv 94/57/EF (trukket av EU) 

52007XC0619(01) Liste over organisasjoner anerkjent på grunnlag av rådsdirektiv 94/57/EF om felles 
regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for 
sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse (trukket av EU) 

 
 
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
32020R1429 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1429 om tiltak for et bærekraftig 
jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien (trukket av EU) 

32016R1199 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1199 av 22. juli 2016 om endring av forordning (EU) 
nr. 965/2012 med hensyn til driftsgodkjenning av ytelsesbasert navigasjon, sertifisering av og tilsyn 
med ytere av datatjenester og offshoreoperasjoner med helikopter, og om retting av nevnte 
forordning (trukket av EU) 


	I. Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter som krever forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet
	FINANSDEPARTEMENTET OG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTMENTET
	II. Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning
	ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
	BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET OG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
	FINANSDEPARTEMENTET
	HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
	JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
	KLIMA-OG MILJØDEPARTEMENTET
	LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
	LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG NÆRINGS-OG FISKERIDEPARTEMENTET
	NÆRINGS-OG FISKERIDEPARTEMENTET
	SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
	Endringer sammenlignet med foreløpig liste oversendt Stortinget 18. mai 2021

