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EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i 
EØS-komitéen 15. desember 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 

 

Ingen rettsakter. 

 

II. Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i 
norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk 
lovgivning 

 

FINANSDEPARTEMENTET 

32016D1223 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1223 av 25. juli 2016 om endring 
av beslutning 2011/30/EU om likeverdigheten av visse tredjestaters systemer for offentlig tilsyn, 
kvalitetssikring, undersøkelser og sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper og om en 
overgangsperiode for visse tredjestatsrevisorers og tredjestatsrevisjonsselskapers 
revisjonsvirksomhet i Den europeiske union -  EØS-notat om rettsakten 

32016R2067 Kommisjonsforordning (EU) 2016/2067 av 22. november 2016 om endring av forordning 
(EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse 
med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 når det gjelder International Financial 
Reporting Standard (IFRS) 9 - EØS-notat om rettsakten 

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 

32017R1399 Kommisjonsforordning (EU)2017/1399 av 28. Juli 2017 som endrer vedlegg II til 
Europaparlamentet- og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget i kommisjonsforordning 
231/2012 når det gjelder bruk av kaliumpolyaspartat -  EØS-notat om rettsakten 

32017R0012 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/12 av 6. januar 2017 om format og 
innehold for søknad og anmodning om etablering av maksimale grenseverdier for reststoffer i 
samsvar med forordning (EF) 470/2009 - EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/endring-av-beslutning-201130eu-om-likeverdigheten-av-visse-tredjelands-tilsyns--og-sanksjonssynstemer-for-revisorer-og-revisjonsfirmaer-og-en-overgangsperiode-for-visse-tredjelandsrevisorer-og--revisjonsfirmaers-revisjonsvirksomhet-i-eu/id2580734/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/internasjonale-regnskapsstandarder-ifrs-9/id2555900/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/kaliumpolyaspart-som-stabilisator-i-vin/id2555138/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/krav-til-soknad-for-mrl-verdier/id2540206/
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32017R1410 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1410 av 2. august 2017 om endring i vedlegg II og III 
til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter - EØS-notat 
om rettsakten 

32017R1413 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1413 av 3. august 2017 om endring i vedlegg IV til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter - EØS-notat om 
rettsakten 

32016H0022 Kommisjonsanbefaling (EU) 2016/22 av 7. januar om reduksjon av 
etylkarbamatforurensning i alkoholholdige steinfruktdrikker, som opphever anbefaling 2010/133/EU 
- EØS-notat om rettsakten  

32017R0612 Kommisjonsforordning (EU) 2017/612 av 30. mars 2017 om endring av rådsforordning 
(EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av gebyrene til Det europeiske 
legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2017 - EØS-notat om rettsakten 

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET/LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET/NÆRINGS- OG 
FISKERIDEPARTEMENTET 

32017R0978 Kommisjonsforordning (EU) 2017/978 av 9. juni 2017 som endrer vedlegg II, III og V til 
forordning (EC) nr. 396/2005 av det Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) 
for fluopyram; heksaklorosykloheksan (HCH), alfa-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), beta-
isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), sum av isomere, unntatt gamma isomer; lindane 
(heksaklorosykloheksan (HCH), gamma-isomer); nikotin og profenofos i eller på visse produkter - 
EØS-notat om rettsakten 

32017R0983 Kommisjonsforordning (EU) 2017/983 av. 9. juni 2017 som endrer vedlegg III og V til 
forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for 
tricyclazol i eller på visse produkter - EØS-notat om rettsakten 

32017R1016 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1016 av 14. juni 2017 som endrer vedlegg II, III og IV 
til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for 
benzovindiflupyr, klorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloksyfop, Mild Pepino Mosaic Virus 
isolat VC1, Mild Pepino Mosaic Virus isolat VX1, oksatiapiprolin, penthiopyrad, pyraklostrobin, 
spirotetramat, solsikkeolje, tolklofosmetyl og trineksapak i eller på visse produkter - EØS-notat om 
rettsakten 

32017R1135 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1135 av 23. juni 2017 som endrer vedlegg II og III til 
forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for 
dimetoat og ometoat i eller på visse produkter - EØS-notat om rettsakten 

32017R1164 Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1164 av 22. Juni 2017 vedrørende endring av 
vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende 
grenseverdier for akrinatrin, metalaksyl og tiabendazol i eller på visse produkter - EØS-notat om 
rettsakten 

32017R0660 Kommisjonsforordning (EU) 2017/660 av 6. april 2017 om et samordnet flerårig 
kontrollprogram i Unionen for 2018, 2019 og 2020 for å sikre overholdelse av grenseverdier for 
rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å 
vurdere forbrukernes eksponering for disse restene - EØS-notat om rettsakten 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/regulering-av-hicc-atranol-og-kloratranol/id2551588/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/regulering-av-hicc-atranol-og-kloratranol/id2551588/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/regulering-av-sinkoksid-som-fargestoff/id2551583/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/regulering-av-sinkoksid-som-fargestoff/id2551583/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/anbefaling-etylkarbamat-alkoholholdige-drikker/id2563616/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/inflasjonsjustering-av-avgifter-til-ema/id2580732/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/plantevernmiddelrester-fo.-eu-nr.-2017978/id2565072/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/plantevernmiddelrester-fo.-eu-nr.-2017983-/id2565073/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juli/plantevernmiddelrester-fo.20171016/id2565076/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juli/plantevernmiddelrester-fo.20171016/id2565076/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juli/plantevernmiddelrester-fo.-20171135/id2565075/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/plantevernmiddelrester-fo.-20171164/id2570153/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/plantevernmiddelrester-fo.-20171164/id2570153/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/koordinert-flerarig-kontrollprogram-2018-2019-og-2020/id2553524/
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KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 

32015R0983 Kommisjonens gjennomføringsforordning 2015/983 av 24. juni 2015 om prosedyrer for 
utstedelse av europeisk profesjonskort og bruk av varslingsmekanismer etter direktiv 2005/36/EF - 
EØS-notat om rettsakten 

 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 

32017R1274 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1274 av 14. juli 2017 om 
godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i 
biocidprodukter i produkttypene 2, 3, 4 og 5 - EØS-notat om rettsakten 

32017R1275 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1275 av 14. juli 2017 om 
godkjenning av aktivt klor som frigis av klor som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter 
i produkttypene 2 og 5 - EØS-notat om rettsakten 

32017R1276 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1276 av 14. juli 2017 om 
godkjenning av pereddiksyre generert fra tetraacetyletylendiamin og natriumperkarbonat som et 
eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 2, 3 og 4 - EØS-notat om 
rettsakten 

32017R1277 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1277 av 14. juli 2017 om 
godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 
- EØS-notat om rettsakten 

32017D1282 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1282 av 14. juli 2017 om å ikke 
godkjenne 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som et aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i 
produkttype 13 - EØS-notat om rettsakten 

32017R1380 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1380 av 25. juli 2017 om fornyet 
godkjenning av bromadiolon som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 14  - EØS-
notat om rettsakten 

32017R1278 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1278 av 14. juli 2017 om 
godkjenning 2-metylisotiazol-3(2H)-on som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i 
produkttype 11  - EØS-notat om rettsakten 

32017R1273 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1273 av 14. juli 2017 om 
godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i 
biocidprodukter i produkttypene 1, 2, 3, 4 og 5 - EØS-notat om rettsakten 

32017R1376 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1376 av 25. juli 2017 om fornyet 
godkjenning av warfarin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat om 
rettsakten 

32017R1377 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1377 av 25. juli 2017 om fornyet 
godkjenning av klorfacinon som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat 
om rettsakten 

32017R1378 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1378 av 25. juli 2017 om fornyet 
godkjenning av kumatetralyl som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-
notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/jan/kommisjonsgjennomforingsforordning-om-europeisk-profesjonskort-og-varslingsmekanismer-etter-yrkeskvalifikasjonsdirektivet/id2501538/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/biocidhypochlorite/id2568475/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/biocidklor-klor/id2568476/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/biocidpt2-3-4/id2568906/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/biocidpt2-3-4/id2568906/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/biocidpt-8/id2568907/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/biocidpt-13non-approval/id2568910/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-bromadiolon/id2573355/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-bromadiolon/id2573355/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/biocidpt-11/id2568908/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/biocidaktiv-klorin/id2568473/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-warfarin/id2573123/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-warfarin/id2573123/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-klorfacinon/id2573352/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-klorfacinon/id2573352/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-kumatetralyl/id2573353/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-kumatetralyl/id2573353/
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32017R1381 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1381 av 25. juli 2017 om fornyet 
godkjenning av brodifakum som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat 
om rettsakten 

32017R1382 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1382 av 25. juli 2017 om fornyet 
godkjenning av difetialon som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat 
om rettsakten 

32017R1383 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1383 av 25. juli 2017 om fornyet 
godkjenning av flokumafen som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat 
om rettsakten 

32017D1532 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1532 av 7. september 2017 om 
spørsmål knyttet til den komparative vurderingen av antikoagulerende muse- og rottemidler i 
samsvar med artikkel 23(5) i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 - EØS-notat om 
rettsakten 

32017R1510 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1510 av 30. august 2017 om endring [om tilleggene 
til] i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og 
begrensninger av kjemikalier (REACH) for så vidt angår CMR-stoffer - EØS-notat om rettsakten 

32017R1379 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1379 av 25. juli 2017 om fornyet 
godkjenning av difenakum som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat 
om rettsakten 

32015L0652 Rådsdirektiv (EU) 2015/652 av 20. april 2015 om beregningsmetoder og 
rapporteringskrav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin 
og diesel - EØS-notat om rettsakten 

32017D1462 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1462 av 10. august 2017 om fastslåing 
av at sertifiseringsordninga «REDcert» oppfyller berekraftskriteria under europaparlaments- og 
rådsdirektiva 98/70/EF og 2009/28/EF - EØS-notat om rettsakten 

32017D1442 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1442 av 31. juli 2017 om etablering 
av BAT-konklusjoner for store forbrenningsanlegg under direktiv 2010/75/EU - EØS-notat om 
rettsakten 

32017R1505 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1505 av 28. august 2017 om endring av vedlegg I, II og 
II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar 
i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) - EØS-notat om rettsakten 

 

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 

32017R0959 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/959 av 24. februar 2017 om 
ytelsesklassifisering av varmeisolerende byggevarer med plassformet løsfyll av cellulose (LFCI) med 
hensyn til horisontal setning og korttidsvannabsorpsjon i samsvar med EN 15101-1 og 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 - EØS-notat om rettsakten 

32017R1227 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1227 av 20. mars 2017 om vilkåra for 
klassifisering utan prøving av limtrevarer som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 14080, 
og fingerskøytte konstruksjonsheiltrevarer som er omfatta av den harmoniserte standarden EN 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-brodifakum/id2573356/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-brodifakum/id2573356/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-difetialon/id2573357/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-difetialon/id2573357/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-flokumafen/id2573358/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-flokumafen/id2573358/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/biocidantikoagulerende/id2568474/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/biocidantikoagulerende/id2568474/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/reachxviicmr/id2550074/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-difenakum/id2573354/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/fornyet-godkjenning-av-det-biocidaktive-stoffet-difenakum/id2573354/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2011/okt/beregningsmetoder-og-rapportering-under-drivstoffkvalitetsdirektivet-fqd-artikkel-7a/id2434851/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/godkjenning-av-sertifiseringsordninga-redcert/id2570152/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/sep/bref-for-large-combustion-plants-lcp/id2575673/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/sep/bref-for-large-combustion-plants-lcp/id2575673/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/emas-forordningen-ec-12212009---endring-av-vedleggene-i-ii-og-iii/id2540792/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-om-klassifisering-av-horisontal-setning-og-korttids-vannabsorpsjon-for-plassformede-losfyllprodukter-av-cellulose-lfci/id2550449/
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15497, med omsyn til brannpåverknaden deira, og om endring av vedtak 2005/610/EF - EØS-notat 
om rettsakten 

32017R1228 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1228 av 20. mars 2017 om vilkåra for 
klassifisering utan prøving av utvendig og innvendig puss som er basert på organiske bindemiddel og 
omfatta av den harmoniserte standarden EN 15824, og utvendig og innvendig pussmørtel som er 
omfatta av den harmoniserte standarden EN 998-1, med omsyn til brannpåverknaden deira - EØS-
notat om rettsakten 

32017R1475 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1475 av 26. januar 2017 om 
ytelsesklassifisering av takstein av tegl med hensyn til frostbestandighet i samsvar med EN 1304 og 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 - EØS-notat om rettsakten 
 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 

32017R1353 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1353 av 19. mai 2017 om endring i 
forordning (EF) nr. 607/2009 når det gjelder vindruesorter og synonymer for disse, som kan oppgis i 
merkingen av vin - EØS-notat om rettsakten 

32016R1012 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 om zootekniske 
og genealogiske vilkår for handel med og import til Unionen av avlsdyr og avlsprodukter - EØS-notat 
om rettsakten 

32017R0716 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/716 av 10. april 2017 om 
fastsetting av gjenomføringsbestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 
med hensyn til standardskjema om informasjon som skal inkluderes i listene over godkjente 
avlsorganisasjoner og –foretak - EØS-notat om rettsakten 

32017R0717 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 av 10. april 2017 om 
fastsetting av regler for anvendelse av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 
med hensyn til modellformer for zootekniske sertifikater for avlsdyr og avlsprodukter - EØS-notat om 
rettsakten 

32017R0893 Kommisjonens forordning (EU) 2017/893 av 24. Mai 2017 som endrer vedlegg I og IV til 
forordning (EU) nr. 999/2001 av det Europeiske Parlament og Råd, og vedlegg X, XIV og XV til 
Kommisjonens forordning (EU) nr. 142/2011 som angår bestemmelser om bearbeidet animalsk 
protein - EØS-notat om rettsakten 

32017R0961 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 av 7. juni 2017 om 
godkjenning av preparat fra Enterococcus faecium CECT 4515 som fôrtilsetningsstoff for avvent 
smågris, og for bruk i drikkevann for avvent smågris og slaktekylling, og endring av forordning (EF) nr. 
2036/2005 og forordning (EU) nr. 887/2011 (innehaver av godkjenningen er Evonik Nutrition & Care 
GmbH) - EØS-notat om rettsakten 

32017R0895 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/895 av 24. mai 2017 om 
godkjenningen av et preparat av 3-fytase produsert ved hjelp av Komagataella pastoris (CECT 13094) 
som et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns (innehaver av godkjenningen Fertinagro 
Nutrientes S.L.) - EØS-notat om rettsakten 

32017R0896 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/896 av 24. mai 2017 om 
godkjenningen av et preparat av 6-fytase produsert av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som et 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-om-klassifisering-uten-proving-av-egenskapen-brannpavirkning-for-produktene-limtre-og-fingerskjott-konstruksjonsvirke/id2550447/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-om-klassifisering-uten-proving-av-egenskapen-brannpavirkning-for-produktene-limtre-og-fingerskjott-konstruksjonsvirke/id2550447/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-om-klassifisering-uten-proving-av-egenskapen-brannpavirkning-for-produktene-utvendig-og-innvendig-puss-og-mortel-for-murverk/id2550448/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-om-klassifisering-uten-proving-av-egenskapen-brannpavirkning-for-produktene-utvendig-og-innvendig-puss-og-mortel-for-murverk/id2550448/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/apr/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-om-klassifisering-av-frostmotstand-for-takstein-og-tilbehorstein-av-tegl/id2550446/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/vin-endring-i-32009r0607-navn-pa-vindruesorter-mv/id2570447/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/okt/avlsregelverk-for-husdyr/id2433609/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/okt/avlsregelverk-for-husdyr/id2433609/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/gjennomforingsbestemmelser-om-informasjon-om-godkjente-avlsorganisasjoner-og--foretak/id2549200/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/format-for-avlssertifikater-for-avlsdyr-og-avlsprodukter/id2557350/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/format-for-avlssertifikater-for-avlsdyr-og-avlsprodukter/id2557350/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/vet---tse-insektsmel-i-fiskefor/id2558190/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/fortilsetningsstoff2/id2554785/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/forvare/id2555518/
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fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter (andre enn diende smågris) (innehaver av godkjenningen 
Danisco (UK) Ltd., forhandlet som Danisco Animal Nutrition) - EØS-notat om rettsakten 

32017R0913 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/913 av 29. mai 2017 om 
godkjenning av som et preparat av fumonisin esterase produsert av Komagataella pastoris (DSM 
26643) fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter - EØS-notat om rettsakten 

32017R0963 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/963 av 7. juni 2017 om 
godkjenning av endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av Aspergillus aculeatinus (tidligere klassifisert 
som A. aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanase produsert av Trichoderma reesei (tidligere 
klassifisert som Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alpha-amylase produsert av Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma viride (NIBH FERM 
BP4842) og bacillolysin produsert av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) som fôrtilsetningsstoff til 
alle fuglearter og alle avvendte smågris, og om endring av forordning (EF) nr. 358/2005 and (EU) 
nr.1270/2009 (innehaver av godkjenningen Kemin Europa NV) - EØS-notat om rettsakten 

32017R0930 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/930 av 31. mai 2017 om 
godkjenningen av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 av Coriobacteriaceae-familien 
som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0950 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/950 av 2. juni 2017 om endring av 
forordning (EU) nr. 1068/2011 om minimumsinnhold av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase 
produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta-glukanase produsert av Aspergillus 
niger (DSM 18404) som fôrtilsetningsstoff til livkylling, avlskalkuner, oppdrettskalkuner for avl og alle 
eggproduserende fuglearter (innehaver av godkjenningen BASF SE) - EØS-notat om rettsakten 

32017R1008 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1008 av 15. juni 2017 om 
godkjenningen av preparatet av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM 
KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 og 
Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p som et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger (innehaver av 
godkjenningen JHJ Ltd) - EØS-notat om rettsakten 

32017R1126 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1126 av 23. juni 2017 om endring 
av forordning (EF) nr. 903/2009, (EU) nr. 373/2011, (EU) 374/2013 og (EU) 1108/2014 hva gjelder 
navnet på representant i EU for innehaveren av godkjenningen av preparatet 4b1830 av Clostridium 
butyricum FERM-BP 2789 - EØS-notat om rettsakten 

32017R1006 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1006 av 15. juni 2017 om endring 
av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2012 angående endring av produksjonsstammen for 
preparatet av 1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 10287) som fôrtilsetningsstoff 
til slaktefjørfe, avvent smågris og slaktegris (innehaver av godkjenningen er DSM Nutritional Products 
Ltd.) - EØS-notat om rettsakten 

32017D1197 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1197 av 3. juli 2017 som endrer 
beslutning 2012/340/EU om organisering av et forsøk under rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 
2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF hva angår vekstkontroll under offentlig tilsyn for såvare av 
klasse basis og generasjonene forut for basis - EØS-notat om rettsakten 

32017R1115 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1115 av 22. juni 2017 om fornyet 
godkjenning av det aktive stoffet propoxycarbazon i samsvar med europaparlaments- og 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/forvarer3/id2555522/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/kommisjonens-gjennomforingsforordning-om-godkjenning-av-som-et-preparat-av-fumonisin-esterase-produsert-av-komagataella-pastoris-dsm-26643-fortilsetningsstoff-til-alle/id2555526/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/forvare2/id2555519/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/forvarer4/id2555523/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/forvarer5/id2555524/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/forvarer2/id2555521/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/forvarer9/id2561201/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/forvarer/id2565071/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/savarer---forsok-med-bruk-av-autoriserte-kontrollorer-til-vekstkontroll-av-savare/id2569850/
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rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av 
vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 - EØS-notat om rettsakten 

32017R1113 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1113 av 22. juni 2017 om fornyet 
godkjenning av det aktive stoffet benzosyre 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 

32017R1114 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1114 av 22. juni 2017 om fornyet 
godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat 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 

32017R1125 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1125 av 22. juni 2017 om 
tilbaketrekking av godkjenningen til det virksomme stoffet midler med lukten av dyr eller planter 
(kvae), 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 

32017R1186 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1186 av 3. juli 2017 om 
tilbaketrekking av godkjenningen til det virksomme stoffet innsektsmidler med lukten av dyr eller 
planter (kvae), 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 

32017D1460 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1460 av 8. august 2017 om endring 
av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe lumpy skin 
disease i visse medlemsstater - EØS-notat om rettsakten 

32017R1422 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1422 av 4. august 2017 som 
utpeker EUs referansesenter som er ansvarlig for det vitenskapelige og tekniske bidraget til 
harmonisering og forbedring av metodene for ytelsestesting og genetisk evaluering av renrasede 
avlsdyr av storfe – EØS-notat om rettsakten 

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET/NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 

32017R0873 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/873 av 22. mai 2017 om 
godkjenningen av L-tryptophan produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - 
EØS-notat om rettsakten 

32017R0962 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 av 7. juni 2017 om suspensjon 
av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og kategorier - EØS-notat 
om rettsakten 

32017R0912 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/912 av 29. mai 2017 om 
godkjenningen av et preparat av Lactobacillus plantarum DSM 29024 som et fôrtilsettingsstoff til alle 
dyrearter - EØS-notat om rettsakten 

32017R0940 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/940 av 1. juni 2017 om 
godkjenningen av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/plantevernmidler---propoxycarbazon-/id2567302/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/plantevernmiddel---benzosyre/id2567303/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/plantevernmidler---pendimetalin-substitusjonskandidat/id2567304/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/plantevernmidler---lukten-av-dyr-eller-planter-kvae-tilbaketrekking/id2567305/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/plantevernmidler---lukten-av-dyr-eller-planter-kvae-tilbaketrekking/id2567305/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/plantevernmidler---lukten-av-dyr-eller-planter-kvae-tilbaketreking/id2567306/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/vet---lumpy-skin-disease/id2569849/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/forordning-for-utpeking-av-referansesenter-for-avlsdyr-av-storfe/id2572925/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/fortilsetningsstoff/id2554784/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/suspansjon-av-ethoxyquin-som-fortilsetningsstoff/id2557353/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/suspansjon-av-ethoxyquin-som-fortilsetningsstoff/id2557353/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/forvarer7/id2555527/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/forvarer/id2555520/


8 
 

32017R1007 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1007 av 15. juni 2017 om 
godkjenningen av et preparat av lecitiner som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat om 
rettsakten 

32017R1086 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1086 av 19. juni 2017 om endring 
av forordning (EF) nr. 634/2007 med hensyn til karakterisering av selenmethionin produsert av 
Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 - EØS-notat om rettsakten 

32017R1017 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1017 av 15. juni 2017 om endring av forordning (EU) 
nr. 68/2013 om fôrmiddelkatalogen - EØS-notat om rettsakten 

32017R1490 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1490 av 21. august 2017 om 
godkjenningen av mangan-kloridetetrahydrat, mangan(II)oksid, mangan-sulfatsmonohydrat, 
mangan-chelat av aminosyrechelat, mangan-chelat av proteinhydrolysat, mangan-chelat av 
glycinhydrat og dimangan-kloridtrihydroksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat om 
rettsakten 

32017R1492 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1492 av 21. august 2017 om 
godkjenningen av cholecalciferol som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat om 
rettsakten 

32017R0872 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/872 av 22. mai 2017 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 

32017D1239 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1239 av 6. juli 2017 om 
anerkjennelse av Etiopia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til 
opplæring og sertifisering av sjøfolk - EØS-notat om rettsakten 

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 

32017D1438 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1438 av 4. august 2017 om endring 
av vedtak 2007/131/EF om å muliggjøre harmonisert bruk i Fellesskapet av frekvensressurser til 
utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi - EØS-notat om rettsakten 

32017D1483 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1483 av 8. august 2017 om endring 
av beslutning 2006/771/EF om å muliggjøre harmonisert bruk i Fellesskapet av frekvensressurser til 
utstyr for kortdistansekommunikasjon og oppheving av beslutning 2006/804/EF - EØS-notat om 
rettsakten 

32017D1013 Kommisjonens implementeringsavgjørelse (EU) 2017/1013 av 30 mars 2017 om 
standard rapporteringsskjema etter artikkel 17 i Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 
561/2006 - EØS-notat om rettsakten 

32017R1503 Kommisjonens implementeringsforordning (EU) 2017/1503 som endrer 
kommisjonsforordning (EU) 2016/68 om felles prosedyrer og kravspesifikasjoner for sammenkobling 
av elektroniske registre over sjåførkort - EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/forvarer6/id2555525/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/forvarer6/id2555525/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/forvarer8/id2561200/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/formiddelkatalogen/id2565070/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juli/forvarer/id2568711/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juli/forvarer/id2568711/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juli/forvarer2/id2570151/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juli/forvarer2/id2570151/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/import-av-okologiske-produkter-fra-tredjeland/id2558189/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juli/minstekrav-til-sjofolks-opplaringsniva-godkjenning-av-etiopia/id2564923/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/den-tredje-endringen-av-uwb-beslutningen/id2568709/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/sjette-endring-av-srd-beslutningen/id2570450/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/sjette-endring-av-srd-beslutningen/id2570450/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juli/standardskjema-etter-artikkel-17-i-kjore--og-hviletidsforordningen/id2565424/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/okt/endringsforordning-om-sammenkobling-av-sjaforkortregistre/id2578916/
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32016D1926 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1926 av 3. november 2016 om 
godkjenning av solcelletak til batterioppladning som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-
utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 -  EØS-
notat om rettsakten 

32016D0362 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/362 av 11. mars 2016 om 
godkjenning av «enthalpy storage tank» fra MAHLE Behr GmbH & Co. KG som en innovativ teknologi 
til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
443/2009 - EØS-notat om rettsakten 

32013D0128 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 13. mars 2013 om godkjenning av bruken 
av lysdioder i visse lyktefunksjoner på et kjøretøy i gruppe M1 som en innovativ teknologi til å 
redusere CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
443/2009 - EØS-notat om rettsakten 

32016D0265 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/265 om godkjenning av «MELCO 
Motor Generator» som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 - EØS-notat om rettsakten 

32016D0160 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/160 av 5. februar 2016 om 
godkjenning av Toyota Motor Europe's effektive utvendige lysfunksjoner, som anvender 
lysemitterende dioder (LED), som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra nye 
personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 – EØS-notat om 
rettsakten 

32015D1132 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1132 av 10. juli 2015 om 
godkjenning av Porsche AG's frihjulsfunksjon som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp 
fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 - EØS-notat om 
rettsakten 

32015D0206 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/206 av 9. februar 2015 om 
godkjenning av Daimler AG's effektive utvendige lysfunksjoner som benytter lysdioder (LED) som en 
innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra nye personbiler i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 - EØS-notat om rettsakten 

32015D0158 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/158 av 30. januar 2015 om 
godkjenning av to høyeffektive generatorer fra Robert Bosch GmbH som innovative teknologier til 
reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
443/2009 - EØS-notat om rettsakten 

32015D0295 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/295 av 24. februar 2015 om 
godkjenning av MELCO GXi's effektive generator som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-
utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 - EØS-
notat om rettsakten 

32015D0279 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/279 av 19. februar 2015 om 
godkjenning av solcelletak til batterioppladning fra Asola som en innovativ teknologi til reduksjon av 
CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 - 
EØS-notat om rettsakten 

32014D0806 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/806/EU av 18. november 2014 om 
godkjenning av solcelletak til batterioppladning fra Webasto som en innovativ teknologi til reduksjon 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovative-teknologier---solcelletak/id2580703/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovative-teknologier---solcelletak/id2580703/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---termisk-lagringstank---mahle/id2580704/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---bruk-av-lysdioder-led/id2580705/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---generator---melco/id2580706/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---lysdioder---toyota/id2580707/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---lysdioder---toyota/id2580707/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovative-teknologi---frihjulsfunksjon---porsche/id2580708/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovative-teknologi---frihjulsfunksjon---porsche/id2580708/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---lysdioder---daimler/id2580709/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---hoyeffektiv-generator---bosch/id2580710/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---generator---melco-gxi/id2580711/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---generator---melco-gxi/id2580711/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---solcelletak---asola/id2580712/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---solcelletak---asola/id2580712/
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av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 - 
EØS-notat om rettsakten 

32014D0128 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/128/EU av 10. mars 2014 om 
godkjenning av LED-nærlysmodulen «E-Light» som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp 
fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 - EØS-notat om 
rettsakten 

32013D0529(01) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/529/EU av 25. oktober 2013 om 
godkjenning av Bosch' system til navigasjonsbasert forbehandling av batteriets ladetilstand i 
hybridkjøretøy som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 - EØS-notat om rettsakten 

32013D0341 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU av 27. juni 2013 om 
godkjenning av Valeo Efficient Generation vekselstrømgenerator som en innovativ teknologi til 
reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
443/2009 - EØS-notat om rettsakten 

32016D0588 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 av 14. april 2016 om 
godkjenning av den teknologi, som anvendes i 12 volts effektive generatorer som en innovativ 
teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 443/2009 - EØS-notat om rettsakten 

32016D0587 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 av 14. april 2016 om 
godkjenning av den teknologi, som brukes i kjøretøys effektive utvendige lysfunksjoner, som 
anvender lysemitterende dioder (LED), som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra 
personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 - EØS-notat om 
rettsakten 

32016D1721 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1721 av 26. september 2016 om 
godkjenning av Toyotas effektive utvendige lysfunksjoner, som anvender lysemitterende dioder (LED) 
til bruk i hybride el-kjøretøy med ikke-ekstern oppladning, som en innovativ teknologi til reduksjon 
av CO2-utslipp fra nye personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
443/2009 - EØS-notat om rettsakten 

32015D2280 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2280 av 7. desember 2015 om 
godkjenning av DENSO's effektive generator som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp 
fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 - EØS-notat om 
rettsakten 

32013D0451 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/451/EU av 10. september 2013 om 
godkjenning av Daimlers system for motorromsinnkapsling som en innovativ teknologi til reduksjon 
av CO2-utslipp fra nye personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
443/2009 - EØS-notat om rettsakten 

32017R1499 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1499 av 2. juni 2017 om endring av vedlegg I 
og II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 for å tilpasse dem til endringen i den 
foreskrevne testprosedyren for måling av CO2 fra varebiler - EØS-notat om rettsakten 

32017R1502 Delegert Kommisjonsforordning (EU) 2017/1502 av 2. juni 2017 om endring av vedlegg I 
og II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å tilpasse dem til endringen i den 
foreskrevne testprosedyren for måling av CO2 fra personbiler - EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---solcelletak---webasto/id2580713/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---led-narlys---e-light/id2580714/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---led-narlys---e-light/id2580714/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi----hybridbiler.-forbehandling-av-batteri---bosch/id2580744/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---vekselstromgenerator---valeo/id2580715/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---12-v-generator/id2580716/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---lysdioder-led/id2580717/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---lysdioder-led/id2580717/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---led---toyota/id2580718/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---generator---denso/id2580719/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---generator---denso/id2580719/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---innkapslingssystem-motorrom---daimler/id2580720/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/co2-utslippsstandarder-for-kjoretoyer-endringsbestemmelser-om-co2-testprosedyrer-for-varebiler/id2580722/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/co2-utslippsstandarder-for-kjoretoyer-endringsbestemmelser-om-co2-testprosedyrer-for-personbiler/id2580723/
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32014D0465 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 16. juli 2014 om godkjenning av DENSOs 
effektive generator som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 og om endring av kommisjonens 
gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU - EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/feb/godkjenning-av-generator-fra-denso-som-en-miljoinnovasjon/id2434510/

