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

EØS-komitéen 23. mars 2018 

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 
 

FINANSDEPARTEMENTET 

32013R0345 Parlaments- og rådsforordning (EU) 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske 

venturekapitalfond 

Sammendrag av innhold 

Rådet og Parlamentet vedtok 17. april 2013 en forordning om europeiske venturekapitalfond 

(European Venture Capital Funds Regulation, EuVECA). 

Et viktig formål med reguleringen er å lette små og mellomstore nystartede bedrifters (SMB) tilgang 

til kapital, noe som kan bidra til økonomisk vekst og innovasjon. Et rammeverk for 

venturekapitalfond er en av hovedprioriteringene i EUs handlingsplan for SMBer (MEMO/11/879). 

EuVECA-forordningen gir forvaltere av alternative investeringfond som er registreringspliktige 

etter direktivet om forvaltere av alternative investeringsfond (AIFM-direktivet, direktiv 2011/61/EU), 

adgang til å markedsføre fond som oppfyller krav i forordningen grensekryssende i EU, uten å søke 

om konsesjon etter AIFM-direktivet. Registrering av fond og tilsyn med virksomheten skal forestås av 

nasjonale myndigheter, og det er også etablert en rapporteringsplikt til myndighetene. 

Som venturekapitalfond regnes fond som investerer minimum 70 % av forvaltningskapitalen i SMBer. 

Som SMB regnes foretak som ikke er tatt opp til handel på regulert marked, som har mindre enn 250 

ansatte og som enten har årsomsetning som ikke overstiger EUR 50 millioner eller årsbalanse som 

ikke overstiger EUR 43 millioner. 

Forvaltere av venturekapitalfond som oppfyller kravene i forordningen, kan markedsføre slike fond i 

hele EØS-området og benytte betegnelsen "European Venture Capital Fund". Markedsføring i andre 

EØS-stater forutsetter at det meldes om grensekryssende virksomhet. 

Venturekapitalfond skal bare kunne markedsføres til profesjonelle kunder (som angitt i direktiv 

2004/39/EF, MIFID), samt til andre investorer som investerer minst 100 000 euro og som skriftlig 

erklærer at de er klar over risikoen som er forbundet med investeringern. 
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Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Departementet mener forordningen kan gjennomføres ved endringer i lov 20. juni 2014 nr. 28 om 

forvaltning av alternative investeringsfond. Det bør også foretas en endring i finansforetaksloven for 

å presisere at nevnte lov ikke er til hinder for at venturekapitalfond kan yte lån i tråd med 

bestemmelsene i forordningen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forordningen gir ingen plikt for forvaltere av alternative investeringsfond til å underlegge seg 

kravene i forordningen. Derimot gir forordningen forvalterne en rett til å markedsføre fond som 

oppfyller kravene i forordningen, grensekryssende i EØS-området som "EuVECA" etter en 

notifikasjonsordning. I høringsnotat 17. desember 2014 utarbeidet av Finanstilsynet, fremgår det at 

tilsynet har begrenset grunnlag for å vurdere i hvilken grad det vil være interesse for registrering av 

forvaltere av slike fond i Norge. Videre fremgår det der at forordningen åpner for markedsadgang i 

EØS uten å søke om konsesjon som forvalter av alternative investeringsfond, forutsatt at kravene i 

forordningen oppfylles. Forordningen vil gi tilsynsmyndighetene nye oppgaver, men samtidig kan det 

bli noen færre foretak under tilsyn etter lov om forvaltning av alternative investeringsfond. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for finansielle tjenester som fant rettsakten EØS-relevant og 

akseptabel.  

 

32013R0346 Parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske 

sosiale entreprenørskapsfond 

Sammendrag av innhold 

Rådet og Parlamentet vedtok 17. april 2013 en forordning om europeiske fond for sosialt 

entreprenørskap (forordning (EU) 346/2013, European Social Entrepreneurship Funds Regulation, 

EuSEF). 

Et viktig formål med reguleringen er å lette tilgangen til kapital for fond med samfunnsnyttige 

formål.  Et rammeverk for slike fond er en del av EU-kommisjonens "Social Business Initiative" 

(COM(2011) 682/2). 

Forordningen gir forvaltere av alternative investeringsfond som er registreringspliktige etter AIFM-

direktivet (Alternative Investment Fund Managers Directive, direktiv 2011/61/EU) adgang til å 

markedsføre sosiale entreprenørskapsfond som oppfyller kravene i forordningen grensekryssende 

etter en notifikasjonsordning, uten å måtte søke om konsesjon etter AIFM-direktivet. Registrering av 

fond og tilsyn skal forestås av nasjonale myndigheter, og det er også etablert en rapporteringsplikt til 

myndighetene. Forvaltere av fond som er registrert i medhold av forordningen, kan markedsføre 

slike fond i hele EØS-området og benytte betegnelsen "European Social Entrepreneurship Fund". 

Markedsføring i andre EØS-stater forutsetter at det meldes om grensekryssende virksomhet. 

EuSEF-forordningen inneholder nærmere krav til fondene for at de skal kunne markedsføres 

grensekryssende som EuSEF. Fondene må investere minimum 70 % av forvaltningskapitalen i 

kvalifiserte investeringer. Som kvalifiserte investeringer regnes investeringer i særskilte foretak som 

ikke er tatt opp til handel på regulert marked, og som har som hovedformål å skape målbare og 



 

3 
 

positive sosiale virkninger. Fondene skal - i tillegg til egenkapitalinstrumenter - kunne investere i 

gjeldsinstrumenter, og de skal kunne yte lån på visse vilkår. Forordningen inneholder også ytterligere 

krav til investeringene med videre. 

Ifølge forordningen skal sosiale entreprenørskapsfond bare kunne markedsføres til profesjonelle 

kunder (som angitt i direktiv 2004/39/EF, MiFID), samt til andre investorer som investerer minst 100 

000 euro og som skriftlig erklærer at de er klar over risikoen som er forbundet med investeringen. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

 Departementet mener forordningen kan gjennomføres ved endringer i lov 20. juni 2014 nr. 28 om 

forvaltning av alternative investeringsfond. Det bør også foretas en endring i finansforetaksloven for 

å presisere at nevnte lov ikke er til hinder for at fond for sosialt entreprenørskap kan yte lån i tråd 

med bestemmelsene i forordningen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forordningen gir ingen plikt for forvaltere av alternative investeringsfond til å underlegge seg 

kravene i forordningen. Derimot gir forordningen forvalterne en rett til å markedsføre fond som 

oppfyller kravene i forordningen grensekryssende i EØS-området som "EuSEF" etter en 

notifikasjonsordning. I høringsnotat 17. desember 2014 utarbeidet av Finanstilsynet, fremgår det at 

tilsynet har begrenset grunnlag for å vurdere i hvilken grad det vil være interesse for registrering av 

forvaltere av slike fond i Norge. Videre fremgår det der at forordningen åpner for markedsadgang i 

EØS uten å søke om konsesjon som forvalter av alternative investeringsfond, forutsatt at kravene i 

forordningen oppfylles. Forordningen vil gi tilsynsmyndighetene nye oppgaver, men samtidig kan det 

bli noen færre foretak under tilsyn etter lov om forvaltning av alternative investeringsfond. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for finansielle tjenester som fant den EØS-relevant og 

akseptabel.  

 

32014R0593 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 593/2014 av 3. juni 2014 om 

tekniske standarder for formen av den underretning som skal foretas etter artikkel 16(1) i 

Europaparlamentets og Rådets forordning EU nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond 

Sammendrag av innhold 

Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 3. juni 2014. 

Forordningen gir utfyllende regler til forordning 345/2013/EU om europeiske venturekapitalfond. Det 

fremgår i forordningen at tilsynsmyndighetene skal benytte e-post ved oversendelse av meldinger 

om grenseoverskridende markedsføring mv. etter forordningen om europeiske venturekapitalfond, 

og skjemaet som skal benyttes angis. 
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Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Forordningen kan gjennomføres ved endringer i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning 

av alternative investeringsfond. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forordningen retter seg kun mot tilsynsmyndighetene. Den antas ikke å ha økonomiske eller 

administrative konsekvenser av betydning. 

Sakkyndige instansers merknader 

Etter departementets vurdering kan forordningen gjennomføres ved endringer i forskrift 26. juni 

2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond. 

 

32014R0594 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 594/2014 av 3. juni 2014 om 

tekniske standarder for formen av den underretning som skal foretas etter artikkel 17 1. ledd i 

Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske sosiale 

entreprenørskapsfond 

Sammendrag av innhold 

Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 3. juni 2014. 

Forordningen gir utfyllende regler til forordning 346/2013/EU om europeiske fond for sosialt 

entreprenørskap. Det fremgår av forordningen at tilsynsmyndighetene skal benytte e-post ved 

oversendelse av meldinger om grenseoverskridende meldinger etter forordningen om europeiske 

sosiale entreprenørskapsfond, og forordningen angir skjemaet som skal benyttes. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Forordningen kan gjennomføres ved endringer i forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning 

av alternative investeringsfond. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forordningen retter seg kun mot tilsynsmyndighetene. Den antas ikke å ha økonomiske eller 

administrative konsekvenser av betydning. 

Sakkyndige instansers merknader 

Etter departementets vurdering kan forordningen gjennomføres ved endringer i forskrift 26. juni 

2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond. 
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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 

32017R0654 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654 av 19. desember 2016 om utfyllende 

bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 hva angår tekniske og 

generelle krav vedrørende utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til mobile 

ikke-veigående maskiner - EØS-notat om rettsakten 

32017R0655 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/655 av 19. desember 2016 om utfyllende 

bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 vedrørende overvåking av 

forurensende utslipp fra forbrenningsmotorer i drift som er montert i mobile ikke-veigående 

maskiner - EØS-notat om rettsakten 

32017R0656 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/656 av 19. desember 2016 om 

fastsetting av administrative krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av 

forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/1628 - EØS-notat om rettsakten 

 

FINANSDEPARTEMENTET 

32015D1602 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/1602 av 5. juni 2015 om likeverdighet for 

den solvens- og tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder i Sveits, på 

grunnlag av artikkel 172 nr. 2, artikkel 227 nr. 4 og artikkel 260 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF - EØS-notat om rettsakten 

32015D2290 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290 av 12. juni 2015 om midlertidig 

likeverdighet for de solvensordningene som gjelder i Australia, på Bermuda, i Brasil, Canada, Mexico 

og De forente stater, og som får anvendelse på forsikrings- og gjenforsikringsforetak med 

hovedkontor i disse landene - EØS-notat om rettsakten 

32016D0309 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/309 av 26. november 2015 om likeverdighet 

mellom den tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder på Bermuda, og 

ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF, og om endring av delegert 

kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290 - EØS-notat om rettsakten 

32016D0310 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/310 av 26. november 2015 om likeverdighet 

mellom den solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsforetak som gjelder i Japan, og 

ordningen fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF - EØS-notat om rettsakten 

32016R0467 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 av 30. september 2015 om endring av 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 med hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for 

flere kategorier av eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak -  EØS-notat om 

rettsakten 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/okt/delegert-forordning-eu-2017654---supplerende-regler-til--eu-20161628---krav-vedrorende-utslippssgrenser-for-og-typegodkjennelse-av-forbrenningsmotorer-til-mobile-ikke-veigaende-maskiner/id2579704/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/okt/delegert-forordning-eu-2017655----supplerende-bestemmelser-til-eu-20161628--overvakning-av-emisjoner-fra-forbrenningsmotorer-som-er-installert-og-satt-i-bruk-i-mobile-ikke-veigaende-maskiner/id2579705/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/gjennomforingsforordning-eu-2017656-til-eu20161628--fastsettelse-av-administrative-krav-vedr.-utslippsgrenser-og-typegodkjennelse-av-forbrenningsmotorer-til-mobile-ikke-veigaende-maskiner/id2579706/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/mars/utfyllende-beslutning-til-solvens-ii-om-likeverdighet---sveits-/id2593221/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/mars/utfyllende-beslutning-til-solvens-ii-om-midlertidig-likeverdighet---australia-bermuda-brasil-canada-mexico-og-usa/id2593224/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/mars/utfyllende-beslutning-til-solvens-ii-om-likeverdighet---bermuda/id2593222/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/mars/utfyllende-beslutning-til-solvens-ii-om-likeverdighet---japan/id2593223/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/nov/kapitalkrav-for-infrastrukturinvesteringer-mv/id2556329/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/nov/kapitalkrav-for-infrastrukturinvesteringer-mv/id2556329/
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32016R2283 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/2283 av 22. august 2016 om retting av den 

tyske 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 

32015R0035 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10. oktober 2014 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 

32015R0498 Kommisjonens gjennomføringsforordning 2015/498 (EU) av 24. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for tilsynsmyndighetens godkjenningsprosedyre 

for bruk av foretaksspesifikke parametere i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF - EØS-notat om rettsakten 

32015R0499 Kommisjonens gjennomføringsforordning 2015/499 (EU) av 24. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for tilsynsmyndighetens godkjenningsprosedyre 

for bruk av supplerende kapital i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF - EØS-

notat om rettsakten 

32015R0500 Kommisjonens gjennomføringsforordning 2015/500 (EU) av 24. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for tilsynsmyndighetens godkjenningsprosedyre 

for bruk av matching-justering i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF - EØS-

notat om rettsakten 

32015R0462 Kommisjonens gjennomføringsforordning 2015/462 (EU) av 19. mars 2015 om 

fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for tilsynsmyndighetens godkjenningsprosedyre 

for etablering av spesialforetak, for samarbeid og utveksling av informasjon mellom 

tilsynsmyndigheter vedrørende spesialforetak, samt for formater og skjemaer for informasjon som 

skal rapporteres av spesialforetak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF - EØS-

notat om rettsakten 

32015R2451 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2451 av 2. desember 2015 om 

gjennomføringsmessige tekniske standarder angående skjemaene og strukturen til 

tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av spesifikke opplysninger i overenstemmelse med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF - EØS-notat om rettsakten 

32015R2452 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 av 2. desember 2015 om 

gjennomføringsmessige tekniske standarder angående prosedyrene, formatene og skjemaene i 

forbindelse med rapporten om solvens og finansiell situasjon i overenstemmelse med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF - EØS-notat om rettsakten 

32015R2011 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2011 av 11. november 2015 om 

gjennomføringsmessige tekniske standarder når det gjelder listene over regionale og lokale 

myndigheter for hvilke det gjelder at eksponeringer mot disse behandles på samme måte som 

eksponering mot nasjonale regjeringer, jf. europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF - EØS-

notat om rettsakten 

32015R2012 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2012 av 11. november 2015 om 

gjennomføringsmessige tekniske standarder om prosedyrene for beslutninger om å fastsette, 

beregne og oppheve kapitalkravstillegg i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF - EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/mars/endring-i-tysk-sprakversjon-av-utfyllende-regler-til-solvens-ii-/id2593225/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/mars/gjennomforingsbestemmelser-for-solvens-ii/id2434217/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mai/godkjenning-av-foretaksspesifikke-parametere/id2580674/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mai/godkjenning-av-supplerende-kapital/id2580676/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mai/godkjenning-av-supplerende-kapital/id2580676/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mai/godkjenning-av-matching-justering/id2580675/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mai/godkjenning-av-matching-justering/id2580675/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mai/forordning-om-godkjenning-av-og-rapportering-for-spesialforetak/id2580677/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mai/forordning-om-godkjenning-av-og-rapportering-for-spesialforetak/id2580677/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mai/teknisk-standard-om-tilsynsmyndighetenes-offentliggjoring-av-informasjon-under-solvens-ii/id2556333/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mai/teknisk-standard-om-rapport-om-solvens-og-finansiell-stilling-under-solvens-ii/id2556332/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mai/teknisk-standard-om-regionale-og-lokale-myndigheter-under-solvens-ii/id2556340/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mai/teknisk-standard-om-regionale-og-lokale-myndigheter-under-solvens-ii/id2556340/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mai/teknisk-standard-om-kapitalkravstillegg-under-solvens-ii/id2556339/
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32015R2013 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2013 av 11. november 2015 om 

gjennomføringsmessige tekniske standarder angående standardavvik i forbindelse med systemer for 

utjevning av helserisikoer i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF - 

EØS-notat om rettsakten 

32015R2014 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2014 av 11. november 2015 om 

gjennomføringsmessige tekniske standarder angående prosedyrene og skjemaene i forbindelse med 

innrapportering av opplysninger til konserntilsynsmyndigheten og for utveksling av informasjon 

mellom tilsynsmyndigheter i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF 

- EØS-notat om rettsakten 

32015R2015 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2015 av 11. november 2015 om 

gjennomføringsmessige tekniske standarder angående prosedyrene for vurderingen av eksterne 

kredittvurderinger i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF - EØS-

notat om rettsakten 

32015R2016 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2016 av 11. november 2015 om 

gjennomføringsmessige tekniske standarder angående aksjeindeksen for den symmetriske justering 

av standardaksjekapitalkravet i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF - EØS-notat om rettsakten 

32015R2017 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2017 av 11. november 2015 om 

gjennomføringsmessige tekniske standarder når det gjelder faktorer til beregning av kapitalkravet for 

valutarisiko for valutaer som er bundet til euro i overenstemmelse med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF - EØS-notat om rettsakten 

32015R2450 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 av 2. desember 2015 om 

gjennomføringsmessige tekniske standarder angående prosedyrene og skjemaene i forbindelse med 

innrapportering av opplysninger til tilsynsmyndighetene i overenstemmelse med europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/138/EF - EØS-notat om rettsakten 

32016R1630 Kommisjonens gjennemføringsforordning (EU) 2016/1630 av 9. september 2016 om 

gjennomføringsmessige tekniske standarder angående prosedyrene for anvendelsen av 

overgangsbestemmelsen for undermodulen for aksjerisiko i overensstemmelse med 

europaparlaments-  og rådsdirektiv 2009/138/EF - EØS-notat om rettsakten 

32016R1800 Kommisjonens gjennemføringsforordning (EU) 2016/1800 av 11. oktober 2016 om 

gjennomføringsmessige tekniske standarder angående tilordningen av kredittvurderinger fra 

eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala for risikoklasser i overensstemmelse med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF - EØS-notat om rettsakten 

32016R1868 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1868 av 20. oktober 2016 om 

endring og korrigeringer av gjennomføringsmessige tekniske standarder (EU 2015/2450) om 

skjemaer for innrapportering av opplysninger til tilsynsmyndighetene - EØS-notat om rettsakten 

32016R0438 Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2016/438 av 17. desember 2015 som utfyller 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EC med hensyn til depotmottakers forpliktelser - EØS-

notat om rettsakten 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mai/teknisk-standard-om-utjevningssystemer-for-helserisiko-under-solvens-ii/id2556338/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mai/teknisk-standard-om-informasjonsutveksling-mellom-tilsynsmyndigheter---utfyller-solvens-ii-forsikring/id2556343/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mai/teknisk-standard-om-vurdering-av-eksterne-kredittvurderinger-under-solvens-ii/id2556336/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mai/teknisk-standard-om-vurdering-av-eksterne-kredittvurderinger-under-solvens-ii/id2556336/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mai/teknisk-standard-om-den-symmetriske-justeringen-av-kapitalkravet-for-aksjerisiko-under-solvens-ii/id2556335/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mai/teknisk-standard-under-solvens-ii-om-valutaer-som-er-bundet-til-euroen/id2556334/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mai/teknisk-standard-om-skjemaer-for-innrapportering-av-informasjon-til-tilsynsmyndighetene-forordning-20152450/id2556342/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/nov/utfyllende-bestemmelser-til-solvens-ii-om-anvendelse-av-overgangsregel-for-aksjerisiko-/id2556348/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/nov/utfyllende-bestemmelser-til-solvens-ii-om-tilordning-av-eksterne-kredittvurderinger-til-risikoklasser-/id2556349/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/nov/utfyllende-bestemmelser-til-solvens-ii-om-rapportering-til-tilsynsmyndighetene-endringsforordning/id2556350/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/apr/forordning-til-ucits-iv-om-depotmottaker/id2501540/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/apr/forordning-til-ucits-iv-om-depotmottaker/id2501540/
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32016R1212 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1212 av 25. juli 2016 om tekniske 

gjennomføringsstandarder for standard prosedyrer og skjemaer til bruk ved innberetning av 

opplysninger i overensstemmelse med Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF - EØS-notat 

om rettsakten 

32015R0460 Teknisk standard vedrørende prosedyrer for tilsynsmyndighetenes vurdering av 

internmodell under Direktiv 2009/138/EF - EØS-notat om rettsakten 

32015R0461 Teknisk standard vedrørende prosessen for å nå en felles beslutning om bruk av 

internmodell på gruppenivå under Solvens II-direktivet - EØS-notat om rettsakten 

32016R0165 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/165 av 5. februar 2016 om tekniske 

opplysninger til bruk for beregningen av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 1. januar til 30. mars 2016, jf. europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II) - EØS-notat om rettsakten 

32016R0869 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/869 av 27. mai 2016 om tekniske 

opplysninger til bruk for beregningen av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2016 i overensstemmelse med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring - EØS-notat om rettsakten 

32016R1376 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1376 av 8. august 2016 om 

tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2016 i overensstemmelse med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring - EØS-notat om rettsakten 

32016R1976 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1976 av 10. november 2016 om 

tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for 

rapportering med referansedatoer fra 30. september til 30. desember 2016 i overensstemmelse med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring - EØS-notat om rettsakten 

 

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

FISKERIDEPARTEMENTET 

32017R1777 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1777 av 29. september 2017 som endrer vedlegg II, III 

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

Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, trekullsleire, 

dichlorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, hydrogenperoksid, metaldehyd, penkonazol, 

spinetoram, tau-fluvalinat og Urtica spp. i eller på visse produkter - EØS-notat om rettsakten 

32017R1978 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1978 av 31 oktober 2017 som endrer vedlegg III i 

europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for 

næringsmidler av animalsk opprinnelse, når det gjelder pigghuder som er høstet utenfor klassifiserte 

produksjonsområder - EØS-notat om rettsakten 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/nov/utfyllende-bestemmelser-til-ucits-v-om-standard-prosedyrer-og-skjemaer-ved-informasjonsinnberetning-/id2525228/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/nov/utfyllende-bestemmelser-til-ucits-v-om-standard-prosedyrer-og-skjemaer-ved-informasjonsinnberetning-/id2525228/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mai/tilsynsmessig-praksis-for-modellvurderinger/id2434698/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mai/tilsynsmessig-samarbeid-om-modellgodkjenning/id2434699/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mai/rentekurver-for-solvens-ii-1.-januar-til-30.-mars-2016/id2503509/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/nov/utfyllende-bestemmelser-til-solvens-ii-om-rentekurver---31.-mars-til-29.-juni-2016/id2556346/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/nov/utfyllende-bestemmelser-til-solvens-ii-om-rentekurver---30.-juni-til-29.-september-2016/id2556347/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mai/rentekurver-for-solvens-ii-30.-september-til-30.-desember-2016/id2556351/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/okt/plantevernmiddelrester-fo.-20171777/id2578022/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/pigghuder---unntak-fra-klassifisering-av-produksjonsomrader-8532004/id2568706/
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32017R1979 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1979 av 31 oktober 2017 som endrer vedlegg II i 

europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for 

organisering av offisielle kontroller av produkter av animalsk opprinnelse for humant konsum, når 

det gjelder pigghuder som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder - EØS-notat om 

rettsakten 

32017D2316 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2316 av 12. desember 2017 om 

opphevelse av vedtak 92/176/EØF vedrørende veikart til bruk for Animo-systemet - EØS-notat om 

rettsakten 

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET/LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 

32017R1981 Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1981 av 31. oktober 2017 som endrer vedlegg III til 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om temperaturkrav under transport av kjøtt 

- EØS-notat om rettsakten 

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 

32015R1011 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1011 av 24. april om utfyllende 

bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning 2004/273/EF om narkotikaprekursorer og 

rådsforordning 200/111/EF om regler for overvåkning av handel med narkotikaprekursorer mellom 

fellesskapet og tredjeland og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 - EØS-notat 

om rettsakten 

32015R1013 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1013 av 25. juni 2015 om 

gjennomførelsesbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning 2004/273/EF om 

narkotikaprekursorer og rådsforordning 2005/111/EF om regler for overvåkning av handel med 

narkotikaprekursorer mellom fellesskapet og tredjeland - EØS-notat om rettsakten 

32016R1443 Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/1443 av 29. juni 2016 om endring av 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 

om opptak av narkotikaprekursorer på listen over registrerte stoffer - EØS-notat om rettsakten 

32017L1572 Kommisjonens direktiv (EU) 2017/1572 av 15. september 2017 om supplerende regler til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF for så vidt angår prinsippene og retningslinjerne 

for god fremstillingspraksis for humanmedisinske legemidler - EØS-notat om rettsakten 

32017R2228 Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/2228 av 4. desember om endring i vedlegg III til 

europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter - EØS-notat om 

rettsakten 

32017R2460 Kommisjonens forordning (EU) 2017/2460 av 30. oktober 2017 om endring av vedlegg 

VII i Europaparlamentets- og Rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll 

for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd 

overholdes, i forbindelse med listen av EU sine referanselaboratorier - EØS-notat om rettsakten 

32018R0074 Kommisjonsforordning (EU) 2018/74 av 17 januar 2018 om endring av vedlegg II til 

Europa-, Parlamentets- og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av fosforsyre, 

fosfater, di-tri- og polyfosfater (E 338- 452) i frosne vertikale kjøttspyd - EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/pigghuder---unntak-fra-klassifisering-av-produksjonsomrader-8542004/id2568708/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/pigghuder---unntak-fra-klassifisering-av-produksjonsomrader-8542004/id2568708/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/des/opphevelse-av-veikart-for-animo---92176/id2587380/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/des/opphevelse-av-veikart-for-animo---92176/id2587380/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/des/tid-temperatur-krav-kjott-/id2434384/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/apr/utgangsstoffer-for-narkotika-narkotikaprekursorer/id2502179/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/apr/utgangsstoffer-for-narkotika-narkotikaprekursorer/id2502179/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/apr/utgangsstoffer-for-narkotika-narkotikaprekursorer2/id2502180/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/des/narkotikaprekursorer/id2580156/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/des/krav-til-god-tilvirkningspraksis-for-legemidler-til-mennesker/id2581084/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/apr/regulering-av-peanottolje-og-hydrolyserte-hveteproteiner/id2567301/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/apr/regulering-av-peanottolje-og-hydrolyserte-hveteproteiner/id2567301/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/nedlegging-av-eurl-for-analyser-av-ra-melk---endring-av-kontrollforordningens-liste-over-eu-sine-referanselaboratorier/id2569053/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/fosfat-i-frosne-kebabspyd/id2580293/
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32018R0075 Forordning (EU) 2018/75 av 17 januar 2018 om endring i vedlegget til forordning (EU) 

nr. 231/2012 fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for 

Mikrokrystallinsk cellulose (E460 (i)) - EØS-notat om rettsakten 

32018R0079 Kommisjonsforordning (EU) 2018/79 av 18. januar 2018 om endring av forordning (EU) 

nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander ment å komme i kontakt med næringsmidler - 

EØS-notat om rettsakten 

 

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 

32017R2293 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2293 om vilkårene for klassifisering uten 

testing av krysslimt massivtreelement dekket av den harmoniserte standarden EN 16351 og laminert 

konstruksjonstre (LVL-virke) dekket av den harmoniserte standarden EN 14374 med hensyn til deres 

brannpåvirkning -  EØS-notat om rettsakten 

 

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 

32017H0615 Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring - EØS-notat om rettsakten 

 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 

32016R1928 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1928 av 4. november 2016 om 

bestemmelse av last for andre skipskategorier enn passasjer- ro-ro- og containerskip i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og verifikasjon av 

CO2-utslipp fra sjøtransport - EØS-notat om rettsakten 

32017D2117 IED. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2117 av 21. november 2017 

om BAT-konklusjoner for kjemisk industri - Large Volume Organic Chemicals - EØS-notat om 

rettsakten 

32017D2285 Kommisjonsvedtak (EF) 2017/2286 av 6. desember 2017 om endring av 

brukerveiledning for EMAS (Eco Management and Audit Scheme) - EØS-notat om rettsakten 

32017D2286 Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2286 av 6. desember 2017 om 

anerkjennelse av Miljøfyrtårn i henhold til EMAS artikkel - EØS-notat om rettsakten 

32017D2317 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/2317 av 13. desember 2017 om 

fastslåing av at «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» oppfyller 

berekraftskriteria under europaparlaments- og rådsdirektiva 98/70/EF og 2009/28/EF - EØS-notat om 

rettsakten 

32017D2334 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2334 av 14. desember 2017 om 

forlengelse av godkjenning av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 - EØS-notat om 

rettsakten 

32017R2326 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2326 av 14. desember 2017 om 

godkjenning av imiprotrin 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/nov/endring-i-spesifikasjonene-til-mikrokrystalinsk-cellulose/id2580298/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/matkontaktforskriften---endring-av-positivlisten-pa-plastmaterialer/id2580297/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-om-klassifisering-uten-proving-av-egenskapen-brannpavirkning-for-produktene-krysslimt-massivtreelement-og-laminert/id2567650/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/sep/eqf/id2519511/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/nov/overvaking-og-rapportering-av-drivhusgassutslipp-fra-skip-gjennomforingsbestemmelser-om-type-skipslast/id2522155/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/jan/bref-large-volume-organic-chemicals-lvoc/id2585112/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/jan/bref-large-volume-organic-chemicals-lvoc/id2585112/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/jan/brukerveiledning-for-emas/id2585538/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/jan/annerkjennelse-av-miljofyrtarn-i-henhold-til-emas-artikkel-45/id2585539/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/godkjenning-av-sertifiseringsordninga-red-tractor-farm-assurance/id2580733/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/godkjenning-av-sertifiseringsordninga-red-tractor-farm-assurance/id2580733/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/biocid---forlenget-godkjenning-av-kreosot-i-pt-8/id2583498/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/biocid---forlenget-godkjenning-av-kreosot-i-pt-8/id2583498/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/des/biocid---godkjenning-av-imiprotrin-i-pt-18/id2583602/
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32017R2327 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2327 av 14. desember 2017 om 

godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i 

produkttype 6 - EØS-notat om rettsakten 

32017L2096 Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/2096 av 5. november 2017 som endrer vedlegg II til 

Rådets og Europaparlamentets direktiv 2000/53/EF om kassert kjøretøy - EØS-notat om rettsakten 

32017L2102 Europaparlaments og Rådets direktiv (EU) 2017/ 2102 av 15.11.17 om endring av 

direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - 

EØS-notat om rettsakten 

32017R2100 Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 av 04.09.2017 om vitenskapelige 

kriterier til bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper, jf. forordning (EU) nr. 528/2012 - EØS-

notat om rettsakten 

32018R0035 Kommisjonsforordning (EU) 2018/35 av 10. januar 2018 om endring i vedlegg XVII i 

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

kjemikalier (REACH) om oktametylsyklotetrasiloksan ("D4") og dekametylsyklopentasiloksan ("D5") - 

EØS-notat om rettsakten 

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 

32017R1455 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1455 av 10. august 2017 om ikke 

fornyet godkjenning av det aktive stoffet pikosystrobin, 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 

32017R1496 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1496 av 23. august 2017 om ikke 

fornyet godkjenning av det aktive stoffet DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl), 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 

32017R1511 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1511 av 30. august 2017 om 

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

godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylcyclopropen, beta-cyfluthrin, klorothalonil, 

klorotoluron, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamon, 

forchlorfenuron, fosthiazat, indoxacarb, iprodion, MCPA, MCPB, silthiofam, thiophanatemetyl og 

tribenuron - EØS-notat om rettsakten 

32017R1526 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1526 av 6. september 2017 om 

avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cypermethrin, i samsvar med europaparlaments- og 

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

32017R1527 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1527 av 6. september 2017 om 

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

godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og 

malathion - EØS-notat om rettsakten 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/des/biocid---godkjenning-av-mbit-i-pt-6/id2583603/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/jan/endring-av-direktiv-for-kasserte-kjoretoy-elv-direktivet/id2588259/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/rohs2scope/id2543113/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/rohs2scope/id2543113/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/vitenskapelige-kriterier-til-bestemmelse-av-hormonforstyrrende-egenskaper/id2573749/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/vitenskapelige-kriterier-til-bestemmelse-av-hormonforstyrrende-egenskaper/id2573749/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/jan/reachxviid4-og-d5/id2586908/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/plantevernmidler---pikosystrobin/id2573561/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/plantevernmidler---avslag-dpx-ke-459-flupyrsulfuronmetyl/id2572813/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/plantevernmidler---forlengelse-av-godkjenninger/id2573554/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/plantevernmidler---avslag-beta-cypermethrin/id2573555/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/plantevernmidler---cyflufenamid-m.fl/id2573560/
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32017R1529 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1529 av 7. september 2017 om 

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

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

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

32017R1530 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1530 av 7. september 2017 om 

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

godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl - EØS-notat om rettsakten 

32017R1531 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1531 av 7. september 2017 om 

fornyet godkjenning av det aktive stoffet imazamox 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 

32017R1940 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1940 av 13. juli 2017 som utfyller 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til innholdet og formatet av 

zootekniske sertifikater utstedt for renrasa avlsdyr av hest i identifikasjonsdokumentet for hest - 

EØS-notat om rettsakten 

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET/NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 

32017R2330 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 av 14. desember 2017 om 

godkjenning av jern(II)karbonat, jern(III)klorid-hexahydrat, jern(II)sulfat-monohydrat, jern(II)sulfat-

heptahydrat, jern(II)fumarat, jern(II)chelat av aminosyrehydrat, jern(II)chelat av protein-hydrolysater 

og jern(II)chelat av glycinhydrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og jerndextran som 

fôrtilsetningsstoff til avvent smågris, og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 og nr. 479/2006 

- EØS-notat om rettsakten 

32017R1473 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/1473 av 14. august 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 

32017R1862 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/1862 av 16. oktober 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 

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 

32017R1221 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1221 av 22. juni 2017 om endring av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder metodologi for å bestemme 

fordampningsutslipp (type 4-test) - EØS-notat om rettsakten 

32017R1440 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1440 av 8. august 2017 om endring 

av gjennomføringsforordning (EU) 2016/480 om fastsettelse av felles regler for sammenkopling av 

nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/plantevernmidler---basisstoff-natriumklorid/id2573556/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/plantevernmidler---quizalofop-p-tefuryl-/id2573559/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/plantevernmidler---imazamox-substitusjonskandidat-/id2572814/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/avlssertifikater-for-renrasa-hester-/id2582710/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/forvarer/id2582715/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/import-av-okologiske-produkter-fra-tredjeland/id2572815/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/import-av-okologiske-produkter-fra-tredjeland/id2582712/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juli/utslipp-fra-biler-euro-5-og-6-gjennomforingsbestemmelser-om-fordampningsutslipp/id2564921/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/feb/kommisjonens-gjennomforingsforordning-eu-20171440-av-8-august-2017-om-endring-av-gjennomforingsforordning-eu-2016480-om-felles-regler-for-sammenkobling-av-nasjonale-elektroniske-registre-for-vegtransportforetak/id2591289/
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32017R1576 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1576 av 26. juni 2017 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning nr. 540/2014 hva gjelder krav til EU-typegodkjenning av 

akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS) - EØS-notat om rettsakten 

32017R1347 Kommisjonens forordning (EU) 2017/1347 av 13. juli 2017 om retting av direktiv 

2007/46/EF, forordning (EU) nr. 582/2011 og forordning (EU) 2017/1151 om supplerende regler til 

forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra lette 

personbiler og lette nyttekjøretøy, om adgang til reparasjonsinformasjon m.m. om kjøretøy, om 

endring av direktiv 2007/46/EF, forordning (EF) nr. 692/2008 og forordning (EU) nr. 1230/2012 og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 692/2008 - EØS-notat om rettsakten 

32016R0424 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/424 av 9. mars 2016 om 

taubaneanlegg og om oppheving av direktiv 2000/9/EF - EØS-notat om rettsakten 

32016R0480 Kommisjonsforordning (EU) 2016/480 om felles regler for sammenkobling av nationale 

elektroniske registre om vegtransportvirksomheter og om oppheving av forordning (EU) nr. 

1213/2010 - EØS-notat om rettsakten 

32017R0334 Forordning (EU) 2017/334 som korrigerer bulgarsk, nederlandsk, estisk og tysk 

språkversjon av forordning (EU) nr. 1321/2014 - EØS-notat om rettsakten 

32017D0785 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/785 av 5. mai 2017 om 

godkjenning av effektive 12-volts-motorgeneratorer til anvendelse i personbiler med konvensjonelle 

forbrenningsmotorer 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 

32017R1152 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsetting 

av en metode for å bestemme de korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å reflektere 

endringen i den regulatoriske testprosedyren for varebiler, og om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 - EØS-notat om rettsakten 

32017R1153 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsetting 

av en metodologi for å bestemme de korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å reflektere 

endringen i den forskriftsmessige testprosedyren - EØS-notat om rettsakten 

32017R1231 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1231 av 6. juni 2017 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 om fastsetting av en metode for å bestemme de 

korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å reflektere endringen i den regulatorisk 

testprosedyren for å klargjøre prosedyreelementer, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1014/2010 - EØS-notat om rettsakten 

32017R2159 Gjennomføringsforordning (EU) 2017/2159 av 20. november 2017 om endring av 

forordning (EU) nr. 255/2010 som gjelder enkelte referanser til ICAO-bestemmelser - EØS-notat om 

rettsakten 

32017D1402 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1402 av 28. juli 2017 om 

godkjenning av BMW 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 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/akustiske-varslingssystemer-til-kjoretoy-avas-endringsbestemmelser/id2569052/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/typegodkjenning-av-kjoretoy---utslipp/id2577829/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/jan/cableways-regulation/id2479494/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/sep/kommisjonsfordning-2016480-om-felles-regler-for-sammenkobling-av-nasjonale-elektroniske-registre-over-vegtransportvirksomheter-/id2591285/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/mars/forordning-eu-2017334/id2544066/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/innovativ-teknologi---motorgenerator-12-v/id2580745/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juli/co2-utslipp-fra-varebiler-gjennomforingsbestemmelser-om-korrelasjon-mellom-ny-og-gammel-testprosedyre/id2581664/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juli/co2-utslippsstandarder-for-personbiler-gjennomforingsbestemmelser-om-testprosedyrer/id2581665/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juli/co2-utslipp-fra-personbiler-endring-av-gjennomforingsbestemmelser-om-korrelasjon-mellom-ny-og-gammel-testprosedyre/id2581666/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/endring-atfm-forordingen/id2539701/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/endring-atfm-forordingen/id2539701/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/innovative-teknologier---frihjulsfunksjon---bmw/id2580746/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/aug/innovative-teknologier---frihjulsfunksjon---bmw/id2580746/


 

14 
 

UTENRIKSDEPARTEMENTET 

32016H2123 Harmonisert generell overføringslisens (GOL) for væpnede styrker og deres 

kontraktører - EØS-notat om rettsakten  

32016H2124 Harmonisert generell overføringslisens (GOL) for sertifiserte foretak - EØS-notat om 

rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/jan/gol-for-vapnede-styrker/id2588054/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/jan/gol-for-sertifiserte-foretak/id2588055/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/jan/gol-for-sertifiserte-foretak/id2588055/

