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EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i 
EØS-komiteen 8. mai 2019 
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 

 

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 

32014L0017 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU av 4. februar 2014 om kredittavtaler 
for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål og om endring av direktiv 2008/48/EF 
og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 

Sammendrag av innholdet 

Direktivet medfører et felles regelverk for visse aspekter av medlemsstatenes regelverk som gjelder 
forbrukeravtaler om kreditt med sikkerhet i fast eiendom (realkreditt) eller sikkerhet i en tilsvarende 
rettighet knyttet til fast eiendom. 

Direktivet inneholder blant annet en forpliktelse for kredittyter til å gjennomføre en kredittvurdering 
av forbrukeren før det ytes kreditt som et grunnlag for utvikling effektive standarder for kredittyting i 
medlemsstatene. Videre inneholder direktivet visse forsiktighets- og tilsynskrav, herunder for 
etablering av og tilsyn med kredittformidlere. Direktivet medfører visse forpliktelser for kredittytere, 
som en obligatorisk forpliktelse til å gi forbrukeren informasjon før det inngås avtale om boliglån. 
Direktivets kapittel 4 inneholder regler om markedsføring av boliglån, produktpakker 
(tilleggstjenester), informasjonsansvar før det inngås avtale om boliglån og informasjonsforpliktelser 
for kredittformidlere. Direktivets kapittel 5 gjelder beregning av effektiv rente. Kapittel 6 har regler om 
kredittvurdering av forbrukeren og verdivurdering av sikringsobjektet, mens kapittel 7 pålegger 
medlemsstatene å sikre kredittytere tilgang til kredittopplysningsdatabaser. Kapittel 8 gjelder 
rådgivningstjenester. Kapittel 9 gir regler om valutalån og lån med flytende rente, kapittel 10 tar for 
seg korrekt oppfyllelse av kredittavtalen og partenes rettigheter og forpliktelser i denne forbindelse. 
Kapittel 11 regulerer etablering av og tilsyn med kredittformidlere og mellommenn. Kapittel 12 gjelder 
tilsyn med ikke-kredittinstitusjoner, mens kapittel 13 gjelder samarbeid mellom de kompetente 
tilsynsorganene i ulike medlemsstater. Til sist inneholder kapittel 14 ulike sluttbestemmelser som 
sanksjoner, alternativ tvisteløsning, delegert lovgivningsmyndighet til Europakommisjonen, 
preseptorisk forbrukervern, medlemsstatenes gjennomføringsfrist (21. mars 2016), 
overgangsbestemmelser og bestemmelser om revisjon av direktivet, samt endringer i direktivene 
2008/48/EF og 2013/36/EU i tillegg til forordning (EU) nr. 1093/2010. 
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Direktivet er i utgangspunktet minimumsharmonisert, slik at medlemsstatene kan innføre regler som 
avviker fra direktivet for å øke beskyttelsen av forbrukerne jf. artikkel 2. Imidlertid gjelder det noen 
unntak fra dette utgangspunktet, slik at medlemsstatene ikke kan innføre regler som avviker fra 
artikkel 14 nr. 2 og vedlegg II del A med hensyn til standardisert pre-kontraktuell informasjon ved bruk 
av standardisert europeisk kredittopplysningsskjema til bruk ved boliglån (ESIS) og artikkel 17 nr. 1 til 
nr. 5, nr. 7 og nr. 8 og vedlegg I med hensyn til en felles og standardisert beregning av effektiv rente. 

Merknader 

Direktivet er hjemlet i EU-traktaten artikkel 114. Ved en gjennomføring av direktivet i norsk rett vil 
reglene som gjennomfører direktivet få rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser. 
Rettsakten vil derfor bli innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke. 

Rettslige konsekvenser 

Direktivet faller i gruppe 1 - rettsakter som krever lov- eller budsjettendringer. Ved gjennomføring i 
norsk rett vil det bli nødvendig med endringer i norsk regelverk, bl.a. i finansavtaleloven. I forslag til ny 
finansavtalelov, som ble sendt på høring 7. september 2017 fra Justis- og beredskapsdepartementet, 
ble det foreslått regler til gjennomføring av direktivets privatrettslige regler i ny finansavtalelov og i 
forskrift med hjemmel i ny finansavtalelov. Finansdepartementet vil senere i 2019 sende et forslag til 
gjennomføring av direktivets offentligrettslige regler på høringer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

For det offentliges del vil direktivet kunne medføre noe økt ressursbruk i Finanstilsynet, bl.a. gjennom 
behandling av søknader for å drive boliglånsformidling. Den økte ressursbruken vil kunne tas innenfor 
eksisterende rammer. Gjennomføring av direktivet i norsk rett vil også kunne medføre kostnader for 
finansforetakene og for kredittformidlere av boliglån. Kostnadene vil bl.a. være knyttet til nye krav som 
stilles til kredittformidlere, blant annet krav til ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti.  

Sakkyndige instansers merknader 

Spesialutvalget for forbrukerspørsmål har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. 

 

32014R1125 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014 av 19. september 2014 om utfylling 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/17/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for minstebeløpet som kredittformidleres yrkesansvarsforsikring eller tilsvarende garanti skal dekke 

Sammendrag av innhold 

Boliglånsdirektivet (2014/17/EU) artikkel 29 nr. 2 bokstav a krever at kredittformidlere skal inneha en 
ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti som dekker det geografiske område hvor kredtittformidlerne 
tilbyr sine tjenester. Artikkelen gir også Europakommisjonen kompetanse til å fastsette et 
minimumsbeløp som ansvarsforsikringen skal dekke. 

Kommisjonen har fastsatt forordningen på bakgrunn av Den europeiske bankmyndighets (EBA) forslag 
til reguleringstekniske standarder. Før EBA-forslaget ble oversendt Europakommisjonen, var 
spørsmålene om ansvarsforsikring ved formidling av boliglån – i form av et utkast – gjenstand for 
offentlige høringer. På bakgrunn av høringen og innspill fra berørte aktører i banksektoren, analyserte 
EBA potensielle kostnader og fordeler før et forslag ble oversendt Europakommisjonen. 
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Den delegerte kommisjonsforordningen (EU) nr. 1125/2014 angir et minimumsbeløp på 460 000 euro 
for hvert individuelle krav, og på samme tid, minimum 750 000 euro per kalenderår sammenlagt for 
alle krav. 

Minimumskravene er fastsatt på bakgrunn av tilsvarende regler ved formidling av forsikringsavtaler 
etter direktiv 2002/92/EF. Europakommisjonen har også vist til at flertallet av EUs medlemsstater i dag 
har krav om ansvarsforsikring ved kredittformidling 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 

For å gjennomføre reglene i den delegerte kommisjonsforordning i norsk rett, må regler om 
ansvarsforsikring innføres ved lov eller forskrift med hjemmel i lov. 

Norge har høyere ansvarsgrenser for forsikringsformidling etter regler som er fastsatt i eller med 
hjemmel i forsikringsformidlingsloven. Etter forskrift 12. september 2005 nr. 1421 om 
forsikringsformidling § 2-1 skal forsikringsformidlere ha ansvarsforsikring som dekker minst 1 250 000 
euro per skadetilfelle, og 1 875 900 euro sammenlagt per år for alle krav. Har foretaket flere enn 10 
forsikringsformidlere skal beløpet være minst 3 751 800 euro for de sammenlagte krav per år. 

I forslag til ny finansavtalelov som ble sendt på høring 7. september 2017 fra Justis- og 
beredskapsdepartementet, ble det i forbindelse med forslag om gjennomføring av boliglånsdirektivet 
artikkel 29 nr. 2 bokstav a foreslått at reglene i forsikringsformidlingsloven §§ 4-1, 4-2, 4-4 og 4-5 skulle 
gjelde tilsvarende så langt bestemmelsene passer for finansoppdragstakere (som formilder 
kredittavtaler). Dette forslaget innebar dermed et forslag om høyere krav til minste beløp 
sammenlignet med kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014. 

Finansdepartementet vil senere i 2019 sende et forslag til gjennomføring av direktivets 
offentligrettslige regler på høringer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Kommisjonsforordningen vil medføre utgifter for de foretak som omfattes ved kjøp av obligatorisk 
forsikring. På samme tid vil imidlertid foretakets økonomiske risiko bli redusert, idet mulig ansvar nå 
vil kunne dekkes av ansvarsforsikringen. For kunden innebærer reglene større mulighet for å få dekket 
sine tap. Det samme gjelder de kredittytere som inngår avtale med kunder på bakgrunn av 
kredittformidlingen. 

Sakkyndige instansers merknader 

Finanstilsynet og Forbrukerrådet har i høringen støttet innføring av ansvarsforsikring for 
kredittformidlere ved boliglån, i tillegg til andre kredittavtaler. Spesialutvalget for forbrukerspørsmål 
har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. 
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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 SOSIALDEPARTMENTET 

32017L2398 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2398 av 12. desember 2017 om endring av 
direktiv 2004/37/EF om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å vere utsett for kreftframkallande 
eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet – EØS-notat om rettsakten  

 

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 

32018R1475 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1475 av 2. oktober 2018 om fastsetjing 
av den rettslege ramma for Det europeiske solidaritetskorpset og om endring av forordning (EU) nr. 
1288/2013, (EU) nr. 1293/2013 og avgjerd nr. 1313/2013/EU – EØS-notat om rettsakten  

 

FINANSDEPARTMENTET 

32018R1699 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1699 av 9. november 2018 om 
fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2018 til 30. desember 2018 i 
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve 
virksomhet innen forsikring og gjenforsikring – EØS-notat om rettsakten  

32019R0228 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/228 av 7. februar 2019 om 
fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2018 til 30. mars 2019 i samsvar 
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet 
innen forsikring og gjenforsikring – EØS-notat om rettsakten 

32017R1987 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1987 av 31. oktober 2017 om endring av forordning 
(EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for 
finansiell rapportering (IFRS) nr. 15 – EØS-notat om rettsakten  

32017R1988 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1988 av 3. november 2017 om endring av forordning 
(EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal standard for 
finansiell rapportering (IFRS) nr. 4 – EØS-notat om rettsakten  

32017R1989 Kommisjonsforordning (EU) 2017/1989 av 6. november 2017 om endring av forordning 
(EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 
regnskapsstandard (IAS) nr. 12 – EØS-notat om rettsakten  

 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/aug/nye-grenseverdier-for-for-kreftfremkallende-stoffer/id2521936/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/framlegg-til-lovgrunnlag-for-det-europeiske-solidaritetskorpset-esc/id2577303/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/jan/rentekurver-for-solvens-ii-30.-september-til-30.-desember-2018/id2628605/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/sok/id615429/?term=32019R0228+Kommisjonens+gjennomf%C3%B8ringsforordning+%28EU%29+2019%2F228+av+7.+februar+2019+
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/internasjonale-regnskapsstandarder-endringer-til-ifrs-15/id2580183/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/internasjonale-regnskapsstandarder-endringer-til-ifrs-4/id2580184/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/internasjonale-regnskapsstandarder-endringer-til-ias-12/id2580185/
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG LANDBRUKS- OG MATDEPARTMENTET 

32019R0268 Kommisjonsforordning (EU) 2019/268 av 15. februar 2019 om endring av forordning 
(EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 med hensyn til visse 
metoder for testing og prøvetaking for salmonella i fjørfe – EØS-notat om rettsakten  

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET  

32016R0161 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/161 av 2. oktober 2015 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF gjennom fastsettelse av nærmere regler for 
sikkerhetselementer på emballasjen til legemidler for mennesker – EØS-notat om rettsakten  

32019R0036 Kommisjonsforordning (EU) 2019/36 av 10. januar 2019 om endring av vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til stoffet N-(2-
metylsykloheksyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid – EØS-notat om rettsakten  

32018R1991 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1991 av 13. desember 2018 om 
tillatelse til å bringe i omsetning bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonelt næringsmiddel fra 
tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådforordning (EU) 2015/2283, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten  

32019R0109 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/109 av 24. januar 2019 om 
tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. som nytt næringsmiddel i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/2283, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten  

32019R0108 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/108 av 24. januar 2019 om 
tillatelse til en endring av spesifikasjonene til den nye næringsmiddelingrediensen lipidekstrakt fra 
antarktisk krill (Euphasia superba) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 
2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – 
 EØS-notat om rettsakten  

32019R0110 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/110 av 24. januar 2019 om 
tillatelse til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Allanblackia-frø som nytt næringsmiddel i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten  

32018R1967 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1967 av 12. desember 2018 om 
endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet paromomysin med hensyn til øvre 
grenseverdi for restmengder – EØS-notat om rettsakten  

32018R1847 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1847 av 26. november 2018 om endring av vedlegg V 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter –  
EØS-notat om rettsakten  

 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 

32018D1985 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1985 av 13. desember 2018 om 
ikke å godkjenne Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 11 – 
EØS-notat om rettsakten  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/nov/offentlige-salmonellaprover-av-levende-fjorfe-kan-testes-med-alternative-metoder/id2622272/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/mars/sikkerhetsanordninger-pa-legemiddelemballasje/id2502343/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/aroma-endringer-for-n-2-methylcyclohexyl-23456-pentafluoro-benzamide-i-unionslista---fotnote-4/id2620763/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/jan/godkjenning-ny-mat---bar-fra-lonicera-caerulea-tradisjonelt-naringsmiddel-/id2627209/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/jan/godkjenning-ny-mat---utvidelse-bruksbetingelser-olje-fra-schizochytrium-sp/id2626338/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/jan/godkjenning-ny-mat---endring-spesifikasjoner-lipidekstrakt-fra-antarktisk-krill/id2626336/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/jan/godkjenning-ny-mat---utvidelse-bruksbetingelser-froolje-fra-allanblackia/id2626337/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/jan/legemiddelrester-paromomysin/id2626335/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/feb/regulering-av-o-fenylfenol/id2608682/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/des/biocid---ikke-godkjenning-av-willaertia-magna-i-pt11/id2622281/
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32019R0157 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av 
vedlegg II til delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for systematisk 
undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 – EØS-notat om rettsakten  

32018R2026 Kommisjonsforordning (EU) 2018/2026 av 19. desember 2018 om endring av vedlegg IV 
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  

32018D1906 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1906 av 30. november 2018 om 
endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for å oppdatere den europeiske listen over 
skipsgjenvinningsanlegg opprettet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning(EU) nr. 
1257/2013 – EØS-notat om rettsakten  

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 

32019R0049 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/49 av 4. januar 2019 om 
godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenmetionin som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten  

32018R1584 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1584 av 22. oktober 2018 om 
endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med 
hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll – EØS-notat om rettsakten  

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 

32018R0784 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/784 av 29. mai 2018 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive 
stoffet klotianidin – EØS-notat om rettsakten  

32018R1262 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262 av 20. september 2018 om 
endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 
godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, beta-cyflutrin, 
klortalonil,klortoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, 
fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl 
og tribenuron – EØS-notat om rettsakten  

32018R1265 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1265 av 20. september 2018 om 
godkjenning av det aktive stoffet fenpicoksamid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten  

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/nov/biocid---arbeidsprogram/id2618479/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/feb/endring-av-vedlegg-iv-til-emas-forordningen-/id2590069/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/jan/skipsgjenvinningsforordningen-endringer-til-listen-over-godkjente-anlegg/id2625370/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/des/forvarer/id2626272/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/okologi---videreforing-unntak-ikke-okologisk-for-og-endring-i-lister-for-plantevernmidler-og-gjodsel/id2621085/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/juni/plantevernmidler---vilkar-klotianidin-/id2607594/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/plantevernmidler---forlenget-godkjenning-1-metylcyclopropen-m.fl/id2617121/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/plantevernmidler---godkjenning-fenpicoxamid/id2617123/
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32018R1266 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1266 av 20. september 2018 om 
endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 
godkjenningsperioden for de aktive stoffene 1-dekanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfat, 
azadiraktin, bupirimat, karboksin, kletodim, sykloksydim, dazomet, diklofop, ditianon, dodin, 
fenazakin, fluometuron, flutriafol, heksytiazoks, hymeksazol, indolylsmørsyre, isoksaben, 
svovelpolysulfid, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinat og tebufenozid – 
EØS-notat om rettsakten  

32018R1264 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1264 av 20. september 2018 om 
fornyet godkjenning av det aktive stoffet petoksamid i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten  

32018R1294 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1294 av 26. september 2018 om 
avslag på godkjenning av strandfurutjære som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler – EØS-notat om rettsakten  

32018R1295 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1295 av 26. september 2018 om 
godkjenning av basisstoffet løkolje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten  

32018R1495 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1495 av 8. oktober 2018 om 
endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av 
det aktive stoffet malation – EØS-notat om rettsakten  

32018R1500 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1500 av 9. oktober 2018 om ikke å 
fornye godkjenningen av det aktive stoffet tiram og om forbud mot bruk og salg av frø som er 
behandlet med plantevernmidler som inneholder tiram, i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten  

32018R1501 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1501 av 9. oktober 2018 om ikke å 
fornye godkjenningen av det aktive stoffet pymetrozin i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten 

32018R1532 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1532 av 12. oktober 2018 om ikke 
å fornye godkjenningen av det aktive stoffet dikvat i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten  

32018R1659 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1659 av 7. november 2018 om 
endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med henblikk på de vitenskapelige kriteriene 
for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper innført ved forordning (EU) 2018/605 –  
EØS-notat om rettsakten  

32018R1913 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1913 av 6. desember 2018 om 
fornyet godkjenning av det aktive stoffet tribenuron i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/plantevernmidler---forlenget-godkjenning-1-decanol-m.fl/id2617126/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/plantevernmidler---fornyet-godkjenning-petoxamid/id2617122/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/plantevernmidler---avslag-basisstoff-tjare-fra-strandfuru-/id2617128/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/plantevernmidler---godkjenning-basisstoff-lokolje/id2620663/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/plantevernmidler---vilkar-malation/id2620664/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/plantevernmidler---avslag-tiram/id2620665/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/plantevernmidler---avslag-pymetrozin/id2620666/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/plantevernmidler---avslag-regodkjenning-dikvat-/id2620667/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/plantevernmidler---kriterier-hormonforstyrrende-stoffer-ved-soknad-om-regodkjenning/id2626009/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/nov/plantevernmidler---tribenuron-regodkjenning/id2626697/
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32018R1796 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796 av 20. november 2018 om 
endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 
godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenoks, klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, 
klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoksystrobin, fenoksaprop-p, 
fenpropidin, lenacil, mankozeb, mekoprop-p, metiram, nikosulfuron, oksamyl, pikloram, 
pyraklostrobin, pyriproksyfen og tritosulfuron – EØS-notat om rettsakten  

32018R1917 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1917 av 6. desember 2018 om ikke 
å fornye godkjenningen av det aktive stoffet flurtamon i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten  

32018R1914 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1914 av 6. desember 2018 om ikke 
å fornye godkjenningen av det aktive stoffet kinoksyfen i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten  

32018R1915 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1915 av 6. desember 2018 om 
godkjenning av det aktive stoffet Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 
endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 –  
EØS-notat om rettsakten  

32018R1916 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1916 av 6. desember 2018 om 
endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 
godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac – EØS-notat om rettsakten  

32018R1865 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1865 av 28. november 2018 om 
ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet propikonazol i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten  

 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 

32018D0998 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/998 av 12. juli 2018 om endring av 
vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til status for Kroatia når det gjelder 
koiherpesvirussykdom (KHV), status for Finland når det gjelder infeksiøs hematopoietisk nekrose 
(IHN), listen over områder i Irland som er frie for Bonamia ostreae, og listen over områder i Det 
forente kongerike som er frie for Marteilia refringens, og om endring av vedlegg I til beslutning 
2010/221/EU med hensyn til listen over områder i Det forente kongerike som er frie for 
østersherpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar) – EØS-notat om rettsakten  

32018R1973 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1973 av 7. desember 2018 om 
endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 om de tekniske spesifikasjonene for det 
elektroniske kartvisnings- og informasjonssystemet for fart på innlands vannveier (ECDIS for innlands 
vannveier) nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF – EØS-notat om rettsakten  

 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/nov/plantevernmidler---amidosulfuron-m.fl.-forlenget-godkjenning/id2626013/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/nov/plantevernmidler---flurtamon-avslag-regodkjenning/id2626012/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/nov/plantevernmidler---quinoxyfen-avslag-regodkjenning/id2626685/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/nov/plantevernmidler---metschnikowia-fructicola-godkjenning-/id2626011/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/nov/plantevernmidler---bispyribac-forlenget-godkjenning/id2626010/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/nov/plantevernmidler---propikonazol-avslag-regodkjenning/id2626686/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/endringer-av-vedleggene-til-2009177ef-og-2010221eu-/id2628608/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/tekniske-spesifikasjoner-for-elektronisk-kart--og-informasjonssystem-for-kanaltrafikk-endringsbestemmelser/id2630037/
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SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 

32019R0026 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/26 av 8. januar 2019 om utfylling av 
Unionens typegodkjenningsregelverk i forbindelse med Det forente kongerikes utmelding av Unionen 
– EØS-notat om rettsakten 

32018R0830 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/830 av 9. mars 2018 om endring av vedlegg I 
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 og delegert kommisjonsforordning (EU) 
nr. 1322/2014 med hensyn til tilpasning av kjøretøyets oppbygging og allmenne krav med henblikk 
på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer – EØS-notat om rettsakten 

32017R0352 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. februar 2017 om 
opprettelse av en ramme for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i 
havner – EØS-notat om rettsakten 

32018D2079 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2079 av 19. desember 2018 om 
godkjenning av frirullingsfunksjonen med motoren på tomgang som en innovativ teknologi for å 
redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
443/2009 – EØS-notat om rettsakten 

32018R2042 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2042 av 18. desember 2018 om 
endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 for å klargjøre WLTP-prøvingsvilkårene og 
fastsette overvåking av typegodkjenningsdata – EØS-notat om rettsakten 

32018R2043 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2043 av 18. desember 2018 om 
endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 for å klargjøre WLTP-prøvingsvilkårene og 
fastsette overvåking av typegodkjenningsdata – EØS-notat om rettsakten 

32019D0235 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/235 av 24. januar 2019 om endring 
av vedtak 2008/411/EF med hensyn til en ajourføring av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet 
3 400–3 800 MHz – EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/okt/typegodkjenningsforordningen-for-kjoretoyer-supplerende-bestemmelser-angaende-brexit/id2637421/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/mars/typegodkjenning-av-jord--og-skogbrukstraktorer-endringsbestemmelser/id2606646/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/mars/havneforordningen/id2433582/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/jan/godkjenning-av-frirullingsfunksjon-for-biler-for-reduksjon-av-co2-utslipp/id2640938/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/jan/co2-utslippsstandarder-for-varebiler-gjennomforingsbestemmelser-om-testprosedyrer/id2630126/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/jan/co2-utslippsstandarder-for-personbiler-gjennomforingsbestemmelser-om-testprosedyrer/id2630127/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/den-andre-endringen-av-36-ghz-beslutningen/id2630225/

