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-BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING
Vedlegg XX Miljø
Kapittel I Allment
32013D0633 Kommisjonens vedtak av 30. oktober 2013 som endrer vedtak
2007/742/EF for å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EUmiljømerket til elektrisk drevne varmepumper, gass drevne varmepumper eller
gassabsorberingsvarmepumper
Sammendrag av innhold
Kriteriene for å tildele EUs miljømerke for produktgruppen "elektrisk drevne varmepumper, gass
drevne varmepumper eller gassabsorberingsvarmepumper" likeledes vurderingene
verifiseringskravene skal være gyldige inntil 31. oktober 2014.
Merknader
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen
og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket på oppdrag fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at
produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Innlemmelse av kriteriedokumentet i
EØS-avtalen (forlengelse av gyldigheten til kriteriene) vil ikke få rettslige, økonomiske eller
administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.
Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).
Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet. Rettsakten behandles i Spesialutvalget for
forbrukersaker. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.
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-HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET/LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG
INN I NORSK HANDLEFRIHET
Vedlegg I Veterinære og plantesanitære forhold
Kapittel I Veterinære forhold
32015D1356 Kommisjonens gjennomføringsvedtak (EU) 2015/1356 av 4. august 2015
om endring av vedtak 2007/453/EF når det gjelder BSE-status i Kypros, Tsjekkia,
Frankrike, Liechtenstein og Sveits
Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.
Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF som lister opp land i EU, EFTA og visse tredjeland iht.
deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha BSE
(kugalskap). Oppdateringen gjelder Kypros, Tsjekkia, Frankrike, Liechtenstein og Sveits som
oppgraderes fra kontrollerbar til neglisjerbar risiko.
Det er verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknader fra de enkelte landene og
kategoriserer dem. EU innlemmer OIEs kategorisering fortløpende. Vedlegget i 2007/453/EF
oppdateres nå iht. OIE generalforsamlings avgjørelser i mai 2015.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og
utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE)
Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.
Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og
matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet,
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og
miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten er
vurdert EØS-relavant og akseptabel.
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-KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG
INN I NORSK HANDLEFRIHET
Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving
Kapittel XV Farlige stoffer
32015D1751 Kommisjonens gjennnomføringsbeslutning (EU) 2015/1751 av 29.
september 2015 om betingelser knyttet til godkjenning av et biocidprodukt som
inneholder bromadiolon henvist av Storbritannia i overensstemmelse med artikkel 36 i
Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012
Sammendrag av innhold
Firmaet Rentokil Initial 1927 plc har søkt Tyskland om gjensidig godkjenning av et rottemiddelprodukt
godkjent av Storbritannia som inneholde det aktive stoffet bromadiolon. Det aktuelle produktet er siden
gjensidig godkjent av andre land, deriblant Norge. Tyskland hadde innsigelser i forhold til noen få
punkter i godkjenningen av produktet som de mente ikke ikke var oppfylt gjennom godkjenningen. Ved
beslutningen stadfestes det at det aktuelle produktet oppfyller kravene i henhold til artikkel 19(1)(b)(i) i
forordning (EU) nr. 528/2012. Tysklands innsigelser ble ikke tatt til følge.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013.
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over
arbeidet med tilsvarende endring i biocidforskriften.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.
Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

32015R1221 Kommisjonsforordning (EU) 2015/1221 av 24. juli 2015 om endring for
tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og
rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av
kjemikalier
Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og
stoffblandinger (CLP-forordningen). Kommisjonsforordning (EU) 2015/1221 medfører ny klassifisering
av 20 stoffer som tidligere ikke har vært klassifisert. Videre endres klassifiseringen av 12 stoffer.
Endret klassifisering medfører at stoffene får en strengere eller mer utfyllende klassifisering. Denne
tekniske tilpasningen til CLP endrer listene i vedlegg VI del 3 i CLP. Disse listene inneholder stoffer
som har en harmonisert klassifisering og merking. De nye klassifiseringene vil være bindende og alle
som benytter disse stoffene får samme informasjon om farer og sikker bruk.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet
av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble
innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-
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rettsakter gjennomføres i CLP-forskriften. Utkast til forskrift for utkast til denne forordningen var på
høring 16. april 2015 til 29. mai 2015.
Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske konsekvensene av endringene er vurdert til å være små.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for
handelsforenkling.Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og
utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i
kontakt med berørte parter. Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
og Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet (competent authority) for CLP i Norge.
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

32015R1609 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1609 av 24.
september 2015 om godkjenning av propiconazol som et eksisterende aktivt stoff til
bruk i biocidprodukter i produkttype 7
Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive
stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukternasjonalt.
Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordning
(EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan
godkjennes til bruk i biocidprodukter eller inkluderes på vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012.
Propiconazol i produkttype 7omfattes av denne listen.
Forordning (EU) 2015/1609 godkjenner propiconazol som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i
produkttype 7. Produkttype 7 omfatter konserveringsmidler for film.
Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har
sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i
risikovurderingen på fellesskapsnivå.
For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan reduseres
til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig
verneutstyr.
Ut i fra risiko for jordforurensning skal merking, og der det foreligger sikkerhetsdatablad, angi hvilke
tiltak som skal iverksettes for å beskytte mot jordforurensning når propiconazolprodukter påføres
utendørs propiconazolproduktet for å unngå spill og minimere utslipp til miljø.
For å unngå forurensning av vann skal propiconazolprodukter ikke godkjennes for utendørs påføring
på mineraloverflater med mindre risikoen kan reduseres til et akseptabelt nivå.
Videre skal den personen som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning sikre at
merking inneholder opplysninger spesifisert i artikkel 58 punkt 3 i biocidforordningen da propiconazol
oppfyller kriteriene for å være meget persistent (vP) og oppfyller kriteriene for klassifisering som
hudsensibiliserende i kategori 1.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013.
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over
å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til
Miljødirektoratet. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.
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32015R1610 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1610 av 24.
september 2015 om godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som et aktivt
stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 10
Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive
stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt.
Forordning (EU) 2015/1610 godkjenner Pythium oligandrum stamme M1som et aktivt stoff til bruk i
biocidprodukter i produkttype 10. Produkttype 10 omfatter konserveringsmidler for byggematerialer.
Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har
sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i
risikovurderingen på fellesskapsnivå.
Ved godkjenning av produkter skal følgende betingelse ivaretas;
For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan reduseres
til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig
verneutstyr.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013.
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over
å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til
Miljødirektoratet.Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

32015D1736 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1736 av 28.
september 2015 om ikke-godkjenning av triflumuron som et eksisterende aktivt stoff
til bruk i biocidprodukter for produkttype 18
Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1736 er det besluttet å ikke godkjenne
triflumuron til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 (insektmidler, middmidler og produkter til
bekjempelse av andre leddyr). Evaluerte scenarier i forhold til risiko for vann og jord ved bruk av
biocidprodukter med triflumuron som aktivt stoff i produkttype 18, ble vurdert som uakseptable.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013.
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring av biocidforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over
å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til
Miljødirektoratet.Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.
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32015D1737 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/1737 av 28. september
2015 om forlengelse av godkjenning av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til
bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Sammendrag av innhold
De tre aktive stoffene bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl er tidligere godkjent til bruk i
biocidprodukter i produkttype 14. Produkttype 14 omfatter produkter som benyttes til å bekjempe mus,
rotter eller andre gnagere. Godkjenningene utløper 30. juni 2016. I samsvar med bestemmelser i
forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenning av disse
aktive stoffene. På grunn av identifisert risiko ved bruk av stoffene forutsetter fornyelse av
godkjenningene at det vurderes om det finnes alternativer, og hvis ikke, at bruken er viktig.
Kommisjonen har startet en vurdering for å avklare hvilke risikobegrensende tiltak som kan iverksettes
for denne typen aktive stoffer. Vurderingen er ikke avsluttet. De som søker om fornyelse av
godkjenning av disse aktive stoffene bør gis mulighet til å vise til resultatene av denne vurderingen i
sine søknader. De gjeldene godkjenningene av disse aktive stoffene bør derfor kunne være gyldige i
den tid søknaden er under behandling. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/1737
forlenges godkjenningene av de aktuelle stoffene til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 til 30. juni
2018.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013.
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over
arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til
Miljødirektoratet.Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

32015R1726 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1726 av 28.
september 2015 om godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazolidin-3-on som et eksisterende
aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 13
Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive
stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt.
Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordning
(EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan
godkjennes til bruk i biocidprodukter eller inkluderes på vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. 2metyl-2H-isotiazolidin-3-on (MIT) i produkttype 13 omfattes av denne listen.
Forordning (EU) 2015/1726 godkjenner MIT som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype
13. Produkttype 13 omfatter konserveringsmidler for væsker som brukes som arbeids- og
skjærevæske.
Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har
sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i
risikovurderingen på fellesskapsnivå.
Ved godkjenning av produkter skal følgende betingelser ivaretas;
For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan reduseres
til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig
verneutstyr. Ut i fra risiko for profesjonelle brukere skal påfylling av produktene i metallarbeidsvæsker
være halvautomatisk eller automatisk med mindre risiko for eksponering kan reduseres til et
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akseptabelt nivå på andre måter. Ut i fra risiko for profesjonelle brukere skal merking og ev
sikkerhetsdatablad indikere at metallarbeidsvæske med MIT kun skal brukes i halvautomatisk eller
automatiske maskiner med mindre risiko for eksponering kan reduseres til et akseptabelt nivå på
andre måter.
Når det gjelder produkter behandlet med MIT, gjelder spesielt at den personen som er ansvarlig for å
bringe et behandlet produkt i omsetning, skal sikre at merking inneholder opplysninger spesifisert i
artikkel 58 punkt 3 i biocidforordningen da MIT oppfyller kriteriene for klassifisering som
hudsensibiliserende i kategori 1A.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013.
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over
å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til
Miljødirektoratet.Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

32015R1727 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1727 av 28.
september 2015 om godkjenning av 5-klor-2-(4-klorfenoksy)fenol som et eksisterende
aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 1, 2 og 4
Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive
stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt.
Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordning
(EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan
godkjennes til bruk i biocidprodukter eller inkluderes på vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. 5klor-2-(4-klorfenoksy)fenol (DCPP) i produkttypene 1, 2 og 4 omfattes av denne listen. Forordning
(EU) 2015/1727 godkjenner DCPP som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 1, 2 og
4. Produkttype 1 omfatter biocidprodukter til hygiene for mennesker. Produkttype 2 omfatter
desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr.
Produkttype 4 omfatter overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer. DCPP er å
betrakte som kandidat for substitusjon iht artikkel 10 punkt 1(d) da det fyller to av kriteriene (Toksisk
og Bioakumulativt) for å være et PBT-stoff. Ved produktvurderingen for produkttypene 1, 2 og 4 skal
det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de
bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på
fellesskapsnivå.
Når det gjelder produkter behandlet med DCPP, gjelder spesielt at den personen som er ansvarlig for
å bringe et behandlet produkt i omsetning, skal sikre at merking inneholder opplysninger spesifisert i
artikkel 58 punkt 3 i biocidforordningen som følge av stoffets bioakumulative egenskaper.
Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 2 gis med følgende tilleggsbetingelse; For
profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan reduseres til
akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig
verneutstyr.
Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 4 gis med følgende tilleggsbetingelser:
For produkter som kan gi restkonsentrasjoner av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal medlemsstatene
undersøke om det er behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med
forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal medlemsstatene treffe
hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke
overskrides.
Til bruk i produkttype 4 ble det i vurderingen heller ikke tatt høyde for at biocidprodukter som
inneholder stoffet kan inngå i materialer og gjenstander bestemt til direkte eller indirekte kontakt med
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næringsmidler. For slike materialer kan det kreves at det fastsettes spesifikke grenser for migrasjon
over i næringsmidler. Godkjenninger omfatter derfor ikke slik bruk med mindre Kommisjonen har
vedtatt slike grenser eller det er fastsatt at slike grenser ikke er nødvendige.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning
(EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er
gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften).
Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over
å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i
biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

32015R1728 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1728 av 28.
september 2015 om godkjenning av IPBC som et eksisterende aktivt stoff til bruk i
biocidprodukter i produkttype 13
Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive
stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet nasjonalt.
Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordning
(EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan
godkjennes til bruk i biocidprodukter eller inkluderes på vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012.
IPBC omfattes av denne listen. Forordning (EU) 2015/1728 godkjenner IPBC som et aktivt stoff til bruk
i biocidprodukter i produkttype 13. Produkttype 13 omfatter konserveringsmidler for væsker som
brukes som arbeids- og skjærevæske.
Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har
sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i
risikovurderingen på fellesskapsnivå.
Ved godkjenning av produkter skal følgende betingelser ivaretas;
For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan reduseres
til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig
verneutstyr. Ut i fra risiko for profesjonelle brukere skal lasting av produktene i metall arbeidsvæske
være semi-automatisk eller automatisk med mindre risiko kan reduseres til et akseptabelt nivå på
andre måter.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013.
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over
å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til
Miljødirektoratet.
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.
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32015R1729 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1729 av 28.
september 2015 om godkjenning av kaliumsorbat som et eksisterende aktivt stoff til
bruk i biocidprodukter i produkttype 8
Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive
stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt.
Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordning
(EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan
godkjennes til bruk i biocidprodukter eller inkluderes på vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012.
Kaliumsorbat i produkttype 8 omfattes av denne listen. Forordning (EU) 2015/1729 godkjenner
kaliumsorbat som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter
treimpregneringsmidler.
Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har
sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i
risikovurderingen på fellesskapsnivå.
Ved godkjenning av produkter skal følgende betingelser ivaretas;
For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan reduseres
til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig
verneutstyr.
Tiltak skal iverksettes for å beskytte grunnvann; ut fra merking og ev sikkerhetsdatablad skal det
framgå at industriell bruk skal foregå på et begrenset område eller på ugjennomtrengelig underlag.
Nylig behandlet trevirke skal etter behandling lagres under dekke eller på ugjennomtrengelig underlag,
eller begge deler, for å hindre avrenning til jord eller vann. Eventuell avrenning fra bruk av produktet
skal samles til gjenbruk eller avhending.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013.
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over
å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til
Miljødirektoratet.
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

32015R1730 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1730 av 28.
september 2015 om godkjenning av hydrogenperoksid som et eksisterende aktivt stoff
til bruk i biocidprodukter i produkttypene 1, 2, 3, 4, 5 og 6
Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive
stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt.
Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordning
(EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan
godkjennes til bruk i biocidprodukter eller inkluderes på vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012.
Hydrogenperoksid i produkttypene 1, 2, 3, 4, 5 og 6 omfattes av denne listen.
Forordning (EU) 2015/1730 godkjenner hydrogenperoksid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i
produkttypene 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Produkttype 1 omfatter biocidprodukter til hygiene for mennesker.
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Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på
mennesker eller dyr. Produkttype 3 omfatter produkter til veterinærhygiene. Produkttype 4 omfatter
overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer. Produkttype 5 omfatter drikkevann.
Produkttype 6 omfatter konserveringsmidler for produkter under lagring.
Ved produktvurderingen for produkttypene 1, 2, 3, 4, 5 og 6 skal det tas særlig hensyn til eksponering,
risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om
godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå. Kravene i forordning (EU)
nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer til eksplosive stoffer gjelder i tillegg til
kravene som her gis for godkjenning av biocidprodukter med hydrogenperoksid. For profesjonell bruk
skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer
på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr.
De spesielle bruksbetingelsene for profesjonell bruk i produkttype 1 gjelder konsentrerte produkter.
Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 4 gis med følgende tilleggsbetingelse;
Produkter skal ikke inkorporeres materialer eller artikler som vil komme i kontakt med mat (ref
forordning (EF) nr. 1935/2004) med mindre Kommisjonen har vedtatt spesifikke migrasjonsgrenser
eller det er fastsatt at slike grenser ikke er nødvendige.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013.
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over
å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

32015R1731 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1731 av 28.
september 2015 om godkjenning av medetomidin som et aktivt stoff til bruk i
biocidprodukter i produkttype 21
Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive
stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt.
Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Ved forordning
(EU) 2015/1731 godkjennes medetomidin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21.
Produkttype 21 omfatter grohemmende midler. Medetomidin er å betrakte som kandidat for
substitusjon iht artikkel 10 punkt 1(d) da det oppfyller to av kriteriene (svært Persistent og Toksisk) for
å være et PBT-stoff. I tillegg konkluderes det med at det aktive stoffet medetomidin inneholder en
betydelig andel ikke-aktive isomerer og urenheter. Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn
til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en
søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.
Godkjenning av biocidprodukter gis med følgende betingelser:
1) For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan
reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig
personlig verneutstyr.
2) Når produkter med medetomidin godkjennes for privat bruk, skal de som bringer slike produkter i
omsetning til private sikre at produktene omsettes med egnede hansker. Det skal fremgå av
merkingen og eventuelle bruksanvisninger om annet verneutstyr skal brukes.
3) Det skal fremgå av merkingen og eventuelle bruksanvisninger at barn skal holdes på avstand inntil
behandlete overflater er tørre.
4) For godkjente produkter skal det fremgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablad at påføring,
vedlikehold og reparasjonsaktiviteter skal foregå innenfor et avgrenset område, på et hardt og
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ugjennomtrengelig underlag for å minimalisere utslipp til miljøet. Spill eller avfall som inneholder stoffet
skal samles opp for gjenbruk eller avhending.
5) For produkter som kan gi rester av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal det undersøkes om det er
behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr.
470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal det treffes hensiktsmessige
risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides.
Behandlede produkter som bringes i omsetning er underlagt følgende betingelse: personen som er
ansvarlig for markedsføring av behandlede produktene skal sørge for at merkingen inneholder
informasjon i hht artikkel 58 punkt 3 i biocidforordningen som følge av stoffets persistente egenskaper.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013.
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen er ikke vurdert til å ha vesentlige økonomiske og/eller administrative
konsekvenser.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er omfattet av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til
Miljødirektoratet.
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING
Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving
Kapittel XVII Miljøvern
32015D0253 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/253 av 16. februar
2015 som fastsetter bestemmelser om prøvetaking og rapportering i henhold til
rådsdirektiv 1999/32/EF når det gjelder svovelinnhold i marint brennstoff
Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen henvender seg til medlemsstatene og regulerer frekvens av prøvetaking,
metoder for prøvetaking samt rapporteringskrav knyttet til gjennomførte inspeksjoner m.v. Hensikten
er å sikre etterlevelse av svoveldirektivet (1999/32/EF) med senere endringer. Svoveldirektivet ble
innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 90/2001 og er gjennomført i norsk rett.
Beslutningen pålegger medlemsstatene å gjennomføre dokumentkontroll om bord minimum 10
prosent av det totale antallet individuelle skip som anløper medlemsstaten basert på gjennomsnittlige
anløp de siste tre år. Fra 1. januar 2016 skal medlemsstatene gjennomføre fysisk prøvetaking og
analyser av 20-40 % av disse skipene, avhengig av om og i hvilken utstrekning den aktuelle staten
grenser mot SECA-områder (Sulphite Emission Control Areas). For stater som har delvis grenser mot
SECA-områder, slik som Norge, er tallet 30%.
Beslutningen pålegger medlemsstatene å gjennomføre kontroll i form av fysisk prøvetaking og
analyser av leverandører av marint drivstoff som minst tre ganger i løpet av ett gitt år har levert
drivstoff som ikke tilfredsstiller spesifikasjonen oppgitt på leveringsseddelen for bunkers.
Beslutningen pålegger videre medlemsstatene rapporteringsforpliktelser. På vegne av EUkommisjonen har EMSA utviklet et dedikert informasjonssystem for utveksling av opplysninger og
rapportering til dette formålet kalt THETIS-S. Landene kan også velge å bruke et nasjonalt
rapporteringssystem som oppfyller tilsvarende krav

Merknader
Rettslige konsekvenser
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Ved at beslutningen kun relaterer seg til inspeksjon og kontroll, og ikke innfører nye materielle krav,
får beslutningen ikke rettslige konsekvenser. Grenseverdiene for svovelinnhold i marint drivstoff, og
sanksjonsbestemmelser knyttet til manglende etterlevelse, følger av basisrettsakten.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen direkte konsekvenser for næringen. For administrasjonen gir beslutningen
konkrete forpliktelser knyttet til frekvens, metode og rapportering. For kontroll og prøvetaking om bord
på skipene vil disse forpliktelsene gjelde Sjøfartsdirektoratet. Forpliktelser til kontroll og prøvetaking av
produsenter av marint drivstoff vil gjelde Miljødirektoratet. Kravene til fysisk prøvetaking og analyser
inntrer fra 2016. Sjøfartsdirektoratet har allerede iverksatt kontrollrutiner for kontroll og prøvetaking
ombord på skip som minst vil tilfredsstille de krav som følger av beslutningen. Forpliktelsene etter
beslutningen kan håndteres innenfor de rammer som gjelder for de berørte kontrolletatene pr. i dag.
Sakkyndige instansers merknader
Sjøfartsdirektoratet har forelagt beslutningen for hovedorganisasjonene. Arbeidstakersiden har ingen
merknader. Rederiforbundet er positiv til et kontrollregime for å sikre like konkurransevilkår.
Rederiforbundet er derimot bekymret for at frekvensen av fysiske prøver og analyser er for lav, og
at overtredelser vil bli sanksjonert for mildt. Rederiforbundet viser til at risikoen for å bli oppdaget er
lav, og konsekvensene ved å bli oppdaget vil være små sett i forhold til de store prisforskjellene på
drivstoff med ulikt svovelinnhold.
Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte
departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vedlegg XX Miljø
32015D0495 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/495 av 20. mars 2015 som
etablerer en observasjonsliste over stoffer som skal overvåkes i EU angående
vannmiljø med hjemmel i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF
Sammendrag av innhold
Artikkel 8b i direktiv 2008/105/EU oppretter en observasjonsliste (watch-list) over, i første omgang, 10
stoffer eller stoffgrupper, som det i EU skal samles inn overvåkningsdata med sikte på å understøtte
fremtidige runder med utarbeiding av nye prioriterte stoffer, jf. artikkel 16. 2, direktiv 2000/60/EF
(vanndirektivet).
Stoffene på observasjonslisten skal velges ut blant stoffer som det foreligger opplysninger som tyder
på at de kan utgjøre en vesentlig risiko på EU-nivå for eller via vannmiljøet, men der
overvåkningsdataene er utilstrekkelige som grunnlag for en konklusjon angående den reelle risikoen.
På observasjonslisten vil det vurderes å ta med meget giftige stoffer som benyttes i mange
medlemsland og slippes ut i vannmiljøet, og som ikke eller sjeldent overvåkes.
Ved overvåkningen av stoffene på observasjonslisten bør det genereres data av høy kvalitet om
stoffenes konsentrasjoner i vannmiljøet, og dataene skal kunne benyttes som grunnlag for å
identifisere nye prioriterte stoffer, jfr. vanndirektivets artikkel 16.4. Der fastsettes også en
miljøkvalitetsnorm, som medlemslandene må overholde. Der foretas en konsekvensvurdering av
forslaget om å ta opp et nytt stoff på listen over prioriterte stoffer.
Ifølge artikkel 8b nr. 1, i direktiv 2008/105/EF skal diclofenac, 17-beta-estradiol (E2) og 17-alphaethinylestradiol (EE2) oppføres på den første observasjonslisten med sikte på å samle inn
overvåkningsdata med det formål å fremme fastsettelsen av riktige tiltak for å imøtegå den risiko, som
disse stoffer utgjør. Estron (E1), et nedbrytningsprodukt av 17-beta-estradiol, skal også oppføres på
observasjonslisten på grunn av de to stoffenes betydelige kjemiske likheter.
I 2014 samlet Kommisjonen inn data om en rekke andre stoffer, som var aktuell for listen. Det ble
fortatt en rangering, og i den forbindelse ble det sett på stoffer, som var nær ved å bli prioritert i den
siste gjennomgangen av de prioriterte stoffene, men der det fremdeles var behov for
overvåkningsdata for å få bekreftet at risikoen er betydelig. Det ble også vurdert andre stoffer, som er
identifisert som potentielt nye forurensende stoffer, hvor det foreligger lite eller ingen nyere
overvåkningsdata. Det ble foretatt en risikovurdering for hvert enkelt stoff ut fra de foreliggende
opplysninger om iboende fare og miljøeksponering. Eksponeringen ble vurdert ut fra data om
omfanget av produksjon og anvendelse, og det ble tatt hensyn til eventuelle faktiske
overvåkningsdata.
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På denne bakgrunn ble ytterligere 7 stoffer oppført på observasjonslisten; oxadiazon, methiocarb, 2,6ditert-butyl-4-methylphenol, tri-allat, fem neonicotinoider, tre makrolide antibiotikum, og 2-ethylhexyl 4methoxycinnamat.
Direktiv 2008/105/EU forutsetter en oppdatering av observasjonslisten hver 24 måned.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Beslutningen er hjemlet i direktiv 2008/105/EU om miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer og visse
andre stoffer. Norske myndigheter er forpliktet til å overvåke og rapportere stoffene på vaktlisten i
samsvar med direktiv 2008/105/EU art. 8b. Norge hadde ingen innvendinger mot direktivet da det ble
vedtatt.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning utover det som
ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006) og da Stortinget godkjente EØS-komiteens
beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. S. nr. 131
(2008-2009)). Overvåkning av stoffene på vaktlisten vil kunne føre til noe ekstra kostnader til
overvåkning hvert år for staten. En del av kostnadene vil kunne spares ved å legge stoffene til
screeningsprogrammet for nye miljøgifter eller basisovervåkningen. Staten vil være ansvarlig for
overvåkningen.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet ved skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljø, der berørte
departementer er representert. Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.
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-KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
32000D0520 Kommisjonsbeslutning 2000/520/EF - Tas ut av EØS-avtalen
Ved en dom i EU-domstolen av 6. oktober i år ble Kommisjonsbeslutning 2000/520/EF av 26 juli 2000
kjent ugyldig. Kommisjonsbeslutningen gjennomførte den såkalte Safe Harbor-ordningen, dvs. en
forenklet prosedyre for overføring av personopplysninger mellom USA og EU-landene. Beslutningen
ble tatt inn i EØS-avtalen 30. november 2000. Da kommisjonsbeslutningen som følge av EU-dommen
ikke lenger er gyldig, er det behov for å ta beslutningen ut av avtalen igjen. Å ta beslutningen ut av
EØS-avtalen er i hovedsak å anse som en formell prosess. Det anses også å være i norsk interesse
med rettsenhet på området.
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-LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG
INN I NORSK HANDLEFRIHET
Vedlegg I Veterinære og plantesanitære forhold
Kapittel I Veterinære forhold
32015D0819 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2015/819 av 22. mai
2015 som endrer vedlegg F av direktiv 64/432/EØF om formatet av helsesertifikater for
samhandel med storfe og svin
Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg F av direktiv 64/432/EØF som omhandler helsesertifikater som skal
medfølge dyr ved samhandel med storfe og svin. Disse helsesertifikatene ble nylig endret av
beslutning 2014/798/EF for å harmonisere formatet av helsesertifikatene med modellen vedlagt
forordning (EF) nr. 599/2004.
Opplysningene i pass og midlertidig pass for storfe inkluderer fødselsdato og kjønn. Det ansees derfor
som en unødvendig administrativ byrde at disse opplysningene også skal oppgis i helsesertifikatet for
storfe. Krav om at fødselsdato og kjønn skal oppgis i felt I.32 i helsesertifikatet for storfe fjernes derfor.
Krav om opplysninger om kjønn i felt I.32 i helsesertifikatet for svin ble innført med endringen gitt i
beslutning 2014/798/EF. Dette ansees også som en unødvendig administrativ byrde og dette kravet
fjernes fra helsesertifikatet.
I tillegg fjernes kravet om opplysninger om art i felt I.32 i begge helsesertifikatene da denne
opplysningen allerede er gitt i felt I.19, varekode.
Forklaring til felt I.32 i merknadene til begge helsesertifikatene endres tilsvarende.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer av forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel
av svin og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe der de berørte
helsesertifikatene er vedlagt.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes at endringene ikke vil få noen økonomiske eller administrative konsekvenser av
betydning da handel med svin og storfe til Norge er svært begrenset.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet,
Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og
miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant
rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving
Kapittel XV Farlige stoffer
32015R1392 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1392 av 13. august
2015 om godkjenning av basissubstansen fruktose i samsvar med europaparlaments-
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og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om
endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011
Sammendrag av innhold
Fruktose godkjennes som basissubstans. Stoffet føres opp i liste C i vedlegget til forordning (EU) nr.
540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen). I samsvar med artikkel 23 (3) i forordning (EF) nr. 1107/2009
(innlemmet i EØS-avtalen) mottok kommisjonen en søknad om godkjenning som basissubstans.
Stoffet oppfyller kriteriene til matvarer som definert i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 178/2002. Videre
så er plantevernmiddel et lite bruksområde. På bakgrunn av dette anses stoffet som en
basissubstans.Basissubstansen godkjennes kun brukt som middel til at å utløse planternes egne
forsvarsmekanismer.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved
at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.
Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at basissubstanser legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få
betydning både for myndigheter og private i Norge. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må
vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres kan basissubstanser benyttes
med en gang. Ofte er basissubstanser matvarer som en kan finne i den lokale matbutikken.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet EØS-relevant og
akseptabel.

32015R1396 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1396 av 14. august
2015 om korrigering av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 når det gjelder det
aktive stoffet Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ
713
Sammendrag av innhold
Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713 er godkjent som aktivt stoff som kan inngå i
plantevernmiddel frem til april 2018. Stoffet er oppført i A-listen til vedlegget til forordning (EF) nr.
540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen). A-listen inneholder stoffer, som er vurdert etter EUs gamle
direktiv (EF) nr. 91/414, og B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket eller etter en
overgangsløsning. Dette stoffet er vurdert etter en overgangsløsning, som betyr at det er vurdert etter
kriteriene i det gamle regelverket (direktiv 91/414/EØF). Da stoffet ble innlemmet i listen ble det
uteglemt at pærebrann er et bruksområde (Erwinia amylovora) i tillegg til soppmiddel som alt er
oppført. Denne rettingen tar inn pærebrann som bruksområde.
Merknader
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de
aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive
stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på
listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget
program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes.
Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om
plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.
Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning
både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt
markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis
prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet
med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning
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basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er
den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som
tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er
beskrevet i omtalen av hovedforordningen.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet EØS-relevant og
akseptabel.

32015R1397 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1397 av 14. august
2015 om godkjenning av det aktive stoffet florasulam 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
Sammendrag av innhold
Florasulam regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 31.
desember 2030. Stoffet flyttes fra liste A til liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011
(innlemmet i EØS-avtalen). A-listen inneholder stoffer, som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr.
91/414, og B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket eller etter en overgangsløsning.
Søknaden for revurdering av dette stoffet kom inn før 31. august 2012, som for dette stoffet betyr at
revurderingen er gjort etter en overgangsløsning beskrevet i forordning (EU) nr. 1141/2010. Det vil si
at stoffet er revurdert etter kriteriene i det gamle regelverket (direktiv 91/414/EØF). Forordningen
inneholder også beskrivelse av forskjellige forhold som medlemsstatene må legge spesielt vekt på ved
vurdering av preparat som inneholder dette stoffet.
Merknader
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de
aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive
stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på
listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et
eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes.
Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om
plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.
Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning
både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt
markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis
prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet
med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning
basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er
den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som
tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er
beskrevet i omtalen av hovedforordningen.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet EØS-relevant og
akseptabel.

Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
Kapittel XXVII Alkoholsterke drikker
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32014R0251 Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 av 26.
februar 2014 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av
geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter og om oppheving av Rådets
forordning (EØF) nr. 1601/91
Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder bestemmelser om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og
beskyttelse av geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter. Aromatiserte vinprodukter er
produkter som kommer fra vinsektoren, som har blitt smakssatt. Aromatiserte vinprodukter er delt inn i
underkategoriene aromatisert vin, aromatisert vinbasert drikk og aromatisert vinprodukt-cocktail.
Bestemmelsene i forordningen gjelder for både produkter som skal omsettes innen EU og for
produkter som er produsert innen EU og beregnet for eksport.
Forordningen opphever og erstatter forordning (EØF) nr. 1601/91. Bestemmelsene i den «nye»
forordningen er i all hovedsak en videreføring og oppdatering av bestemmelsene i den «gamle»
forordningen. Forordningen er basisforordningen for denne produktkategorien, på linje med
basisforordningene for henholdsvis vin (32007R1234, i EU nå opphevet og erstattet av 32013R1308)
og alkoholsterke drikker (32008R0110). Strukturen på bestemmelsene i de tre basisforordningene er
bygget opp relativt likt.
Forordningen inneholder blant annet definisjoner av de ulike produktkategoriene og gir regler om bruk
av varebetegnelse mv. på disse produktene. Det fremgår generelt at bestemmelsene i forordning (EU)
nr. 1169/2011 om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforordningen) skal gjelde også for
disse produktene, med mindre det er gitt særskilte regler om dette i denne forordningen. Forordningen
inneholder dessuten mer formaliserte bestemmelser om beskyttelse på EU-nivå av geografiske
betegnelser på disse produktene. Bestemmelsene om dette regulerer både søknads- og
godkjenningsprosedyren, rettsvirkningene av beskyttelsen og medlemsstatenes kontroll mv. av slike
produkter. Bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser er i all hovedsak bygget opp
likt både når det gjelder innhold og struktur som de tilsvarende bestemmelsene om dette i
basisforordningene om vin og alkoholsterke drikker, jf. også bestemmelsene i forordning (EU) nr.
1151/2012 om beskyttelse av betegnelser på næringsmidler. Bestemmelsene i denne forordningen
om beskyttelse av betegnelser, likner imidlertid mest på de tilsvarende bestemmelsene om vin,
ettersom det er krav om gjennomføring av en foreløpig nasjonal prosedyre før prosedyren på EU-nivå
kan gjennomføres. Betegnelsene som beskyttes blir dessuten bare tatt inn i et register, og ikke i
vedlegg til selve forordningen. For alkoholsterke drikker er det ikke innført tilsvarende detaljerte krav
om gjennomføring av en foreløpig nasjonal prosedyre, og betegnelsene som beskyttes på disse
produktene blir ført opp i et vedlegg til selve forordningen.
Forordningen inneholder også bestemmelser om produksjonsprosesser og analysemetoder for disse
produktene.
Forordningen trådte i kraft i EU 27. mars 2014 og skal, med unntak av artikkel 36 nr. 1 og 3, gjelde fra
28. mars 2015. Artikkel 36 nr. 1 og 3 inneholder ulike overgangsbestemmelser og skal gjelde fra 27.
mars 2014.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ettersom innholdet i forordningen i all hovedsak er en videreføring og oppdatering av det som per i
dag fremgår av forordning (EØF) nr. 1601/91 (tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett), kan
Mattilsynet ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske,
administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene
eller samfunnet for øvrig.
Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 11. oktober 2006 nr.
1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.
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Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og
omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og
likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og
handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant
rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
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-NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING
Vedlegg I Veterinære og plantesanitære forhold
Kapittel I Veterinære forhold
32015D1310 Kommisjonsvedtak som implementerer vedlegg 1 i Kommisjonsvedtak
2009/177/EC om sykdomsfri status for hele territoriet til Kroatia for Koi herpes virus
(KHV)
Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over land og områder som har status som sykdomsfri for viral hemorrhagisk
septikemi (VHS) og Koi herpes virus sykdom (KHV). Listen er gitt som vedlegg I til kommisjonsvedtak
2009/177/EF. Kroatia har lagt frem tilfredsstillende dokumentasjon på at hele landet er å betrakte som
fritt for KHV og at landet derfor er å betrakte som fritt for sykdommen. Vedlegg I til kommisjonsvedtak
2009/177/EF endres i henhold til dette.

Merknader
Rettsakten har gått etter hurtigprosedyren.
Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Liste over helsestatus i andre land i EØS er
ikke tatt inn i våre nasjonale forskrifter.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.
Sakkyndige instansers merknader:
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet,
Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet,
Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og
akseptabel.
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-NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET/HELSE- OG
OMSORGSDEPARTEMENTET/LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG
INN I NORSK HANDLEFRIHET
Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
Kapittel XII Næringsmidler
32015R0845 Kommisjonsforordningen (EU) 2015/845 av 27. mai vedrørende endring av
vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn
til grenseverdier for azoksystrobin, klorantraniliprol, cyantraniliprol, dikamba,
difenokonazol, fenpyroksimat, fludioksonil, glufosinat-ammonium, imazapik, imazapyr,
indokskarb, isoksaflutol, mandipropamid, pentiopyrad, propikonazol, pyrimetanil,
spirotetramat og trineksapak i eller på visse produkter
Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.
Den 18. juni 2014 vedtok Codex Alimentarius-Commission (CAC) Codex-maksimum grenseverdier
(CXL-grenseverdier) for azoksystrobin, bentazon, klorantraniliprol, clotianidin, cyprokonazol,
cyantraniliprol, dikamba, difenokonazol, dikvat, ditianon, fenbukonazol, fenpyroksimat, fludioksonil,
glufosinat-ammonium, glyfosat, imazapik, imazapyr, indokskarb, isoksaflutol, malation,
mandipropamid, pentiopyrad, propikonazol, pyrimetanil, spirotetramat, sulfoksaflor, tolfenpyrad,
triazofos, triflumizol og trineksapak.
I overenstemmelse med WTO avtalen om veterinære og plantesanitære tiltak (SPS-avtalen) skal
MRLer tilpasses de internasjonale standarder med mindre det foreligger vitenskapelig begrunnelse for
opprettholde et høyere beskyttelsesnivå enn hva som er fastsatt i en internasjonal standard.
På Codex komite møtet for pesticider (CCPR) ble det foreslått endringer til CXL-grenseverdier. EU
med støtte fra Norge kom på dette møtet med forbehold til enkelte av disse endringene. De endringer
som er tatt inn i forordning (EU) 2015/845 er endringer hvor vi ikke har gitt forbehold. Under er det en
oversikt over hvilke CXL-grenseverdier som er tatt inn. For enkelte er det forbehold for enkelte
kombinasjoner av pesticid/produkt. Produktnavnene er her oppført i parentes.



















azoksystrobin
klorantraniliprol (egg; bønner; kaffe bønner; humle);
cyantraniliprol (blad grønnsaker, med unntak av salat hode, fruktgrønnsaker bortsett fra
mandelgresskar);
dikamba
difenokonazol (kål, meloner, fruktgrønnsaker bortsett fra mandelgresskar, spiselige
biprodukter fra pattedyr, kjøtt fra pattedyr, egg, melk og poteter)
fenpyroksimat (kjøtt og biprodukter fra pattedyr, stenfrukter);
fludioksonil (chilli pepper; mandelgresskar);
glufosinat-ammonium
imazapik (animalske produkter);
imazapyr
indokskarb
isoksaflutol
mandipopamid
pentiopyrad (animalske produkter);
propikonazol (plommer);
pyrimetanil
spirotetramat (bær);
trineksapak (biprodukter fra pattedyr).

Mattilsynet vurderer at de aktuelle CXL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.
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Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs
Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for
den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN
Codex vurderingsrapport kan lastes ned:
http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRe.pdf
Det foreligger også en vitenskapelig rapport som er en del av forberedelse for EUs posisjon til det 46.
Codex møtet om rester av plantevernmidler i CCPR (Codex Committee on Pesticide Residues);
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3737.htm

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i
næringsmidler og fôrvarer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette
kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere
positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det
administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet
at endringene er minimale og at rettsakten;
•
ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
•
ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet,
Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og
miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant
rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32015R0846 Kommisjonsforordningen (EU) 2015/846 av 28. mai vedrørende endring av
vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn
til grenseverdier for rester av acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimat,
klofentezin, etefon, etirimol, fluopikolid, imazapik, propamokarb, pyraklostrobin og
tau- fluvalinat i og på visse næringsmidler og fôrvarer
Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.
Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom,
bupirimat, klofentezin, etefon, etirimol, fluopikolid, imazapik, propamokarb, pyraklostrobin og taufluvalinat i og på visse næringsmidler og fôrvarer, se Tabell 1.
EU Kommisjonen har mottatt søknader om endring av eksisterende MRL eller fastsettelse av nye
MRLer for visse stoff og produkttyper etter artikkel 6 i tillegg til at EFSA etter mandat fra Kommisjonen
har revurdert eksisterende grenseverdier (MRLer) for alle stoffene.
Tabell 1: Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler for enkelte
kombinasjoner av plantevernmiddel/produkt
Plantevernmiddel

Endring i MRL for produkter og EFSA s rapport

Acetamiprid

bananer; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3824.htm

Ametoctradin

humle; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3879.htm
27

Amisulbrom
Bupirimat

Klofentezin

druer; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3237.htm
aprikos, pærer, jordbær og bær fra halvbusker og gresskar
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3804.htm

gresskar med spiselig skall;
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3860.htm

Etefon

druer; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3698.htm

Etirimol (nedbrytningsprodukt av
bupirimat)

aprikos, pærer, jordbær og bær fra halvbusker og gresskar

Fluopikolid

kinakål; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3822.htm

Imazapik

Propamokarb

Pyraklostrobin

Tau- fluvalinat

soya bønner;
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3426.htm

vårløk og kinakål;
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3811.htm

turnips og neper;
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3872.htm

plommer, aprikos og fersken;
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3548.htm

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain
and Animal Health, pesticide residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety
Authoritys (EFSA) reasoned opinions og annen relevant informasjon.
Produktene etefon, propamokarb og pyraklostrobin er plantevernmidler som er tillatt brukt i Norge.
Mattilsynet vurderer at de aktuelle MRL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.
Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs
Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for
den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN
EFSA sine vitenskapelige rapporter finner man på internett; www.efsa.europa.eu

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i
næringsmidler og fôrvarer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette
kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere
positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det
administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet
at endringene er minimale og at rettsakten;
•
ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
•
ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet,
Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og
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miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant
rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32015R0868 Kommisjonsforordningen (EU) 2015/868 av 26. mai vedrørende endring av
vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med
hensyn til grenseverdier for rester av 2,4,5-T, barban, binapakryl, bromofos-etyl,
kamfeklor (toksafen), klorbufam, kloroksuron, klozolinat, DNOC, diallat, dinoseb,
dinoterb, dioksation, etylen oksid, fentin acetat, fentin hydroksid, flucyckloksuron,
flucytrinat, formotion, mekarbam, metakrifos, monolinuron, fenotrin, profam,
pyrazofos, kvinalfos, resmetrin, teknazen og vinklozolin i og på visse næringsmidler
og fôrvarer
Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.
Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av 2,4,5-T, barban, binapakryl, bromofos-etyl,
kamfeklor (toksafen), klorbufam, kloroksuron, klozolinat, DNOC, diallat, dinoseb, dinoterb, dioksation,
etylen oksid, fentin acetat, fentin hydroksid, flucyckloksuron, flucytrinat, formotion, mekarbam,
metakrifos, monolinuron, fenotrin, profam, pyrazofos, kvinalfos, resmetrin, teknazen og vinklozolin i og
på visse næringsmidler og fôrvarer.
Godkjennelsene for disse 29 plantevernmidlene er trukket tilbake. EU Kommisjonen har rådført seg
med EUs referanselaboratorier om behovet for å endre enkelte bestemmelsesgrenser. For en rekke
stoffer konkluderte laboratoriene med at den tekniske utviklingen gjør det mulig å fastsette en lavere
bestemmelsesverdi en hva som tidligere har vært for enkelte varer.
Definisjonen for restkonsentrasjonen er endret for binapakryl, dinoseb, fentin acetat og fentin
hydroksid.
For å gjøre det mulig for at produkter kan markedsføres, bearbeides og forbrukes normalt, er det
fastsatt en overgangsordning for de produkter som er produsert lovlig innen endringen av MRL og for
hvilke det foreligger informasjon om at det er opprettholdt et høyt beskyttelsesnivå for forbruker.
Denne datoen er 30. desember 2015 i EU.
Ingen av disse plantevernmidlene er godkjent for bruk i Norge.
Mattilsynet vurderer at de aktuelle MRL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.

Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i
EUs Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling
av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=E
N
Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i
næringsmidler og fôrvarer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette
kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere
positive analyseprøver. I dette tilfelle er enten MRL oppretthold eller senket. Endringer i antall positive
analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved
overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
•
ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
•
ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet,
Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og
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miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant
rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32015R0896 Kommisjonsforordningen (EU) 2015/896 av 11. juni 2015 vedrørende
endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med
hensyn til grenseverdier for Trichoderma polysporum stamme IMI 206039,
Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) stammer ICC012, T25 og TV1,
Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum) stammer IMI 206040 og T11,
Trichoderma harzianum stammer T-22 og ITEM 908, Trichoderma gamsii (tidligere T.
viride) stamme ICC080, Trichoderma asperellum (stamme T34), Trichoderma atroviride
stamme I-1237, geraniol, tymol, sakkarose, jern sulfat (jern (III) sulfat), ferrosulfat (jern
(II) sulfat) og folsyre i eller på visse produkter
Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.
Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av Trichoderma polysporum stamme IMI 206039,
Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) stammer ICC012, T25 and TV1, Trichoderma
atroviride (tidligere T. harzianum) stammer IMI 206040 og T11, Trichoderma harzianum stammer T-22
og ITEM 908, Trichoderma gamsii (tidligere T. viride) stamme ICC080, Trichoderma asperellum
(stamme T34), Trichoderma atroviride stamme I-1237, geraniol, tymol, sakkarose, jern sulfat (jern (III)
sulfat), ferrosulfat (jern (II) sulfat) og folsyre i og på visse næringsmidler og fôrvarer.
Disse aktive stoffene er mikroorganismer og basisstoffer er ført opp på vedlegg IV til forordningen
396/2005. Vedlegg IV er en liste over plantevernmidler (aktive stoffer) som det er bestemt at det ikke
er nødvendig å fastsette grenseverdier for. Kriterier for oppføring på listen er at stoffene må være lite
giftige og for mikroorganismer at de ikke er patogene (sykdomsfremkallende).
European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene i EU vurdert at disse stoffene er
lite giftige og at mikroorganismene ikke er patogene for mennesker. Det var tidligere ikke satt noen
spesifikk MRL grense for disse mikroorganismene og sakkarose, geraniol og tymol. MRL var derfor
automatisk lik 0,01 mg/kg. Tymol og geraniol finnes naturlig i planter. Det er imidlertid manglende
opplysninger relatert til vurdering av disse stoffene. Det er derfor knyttet fotnote til tymol og geraniol
som sier at de kan settes på vedlegg IV med forbehold om lovgivning i annet næringsmiddel – og
fôrregelverk. Sakkarose ansees som et basisstoff og kan derfor føres opp i vedlegg IV. Jern sulfat
(jern (III) sulfat) er ikke et aktivt stoff i henhold til fo. (EF) nr. 1107/2009. Derfor skal dette stoffet utgå
av vedlegg IV til planterestregelverket. Folsyre er et kosttilskudd. Det er derfor også knyttet fotnote til
denne som sier at det kan oppføres på vedlegg IV med forbehold om lovgivning i annet næringsmiddel
– og fôrregelverk. Ferrosulfat (jern (II) sulfat) er også et kosttilskudd og samme fotnote er knyttet til
denne som til folsyre, tymol og geraniol.
Mattilsynet vurderer at oppføring av stoffene på Vedlegg IV er trygt for forbrukerne i EU og Norge.

EFSAs vurderinger kan man finne på deres internettsider;
http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i
næringsmidler og fôrvarer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
•
ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
•
ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet,
Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og
miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant
rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
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32015R1040 Kommisjonsforordning (EU) 2015/1040 av 30. juni 2015 vedrørende
endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 396/2005
med hensyn til grenseverdier for azoksystrobin, dimoksystrobin, fluroksypyr,
metoksyfenozid, metrafenon, oksadiargyl og tribenuron i eller på visse produkter
Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.
Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av azoksystrobin, dimoksystrobin, fluroksypyr,
metoksyfenozid, metrafenon, oksadiargyl og tribenuron i og på visse næringsmidler og fôrvarer.
Endringene skjer i forbindelse med revurdering av eksisterende grenseverdier (MRLer) etter krav i
artikkel 12 til forordning (EF) nr. 396/2005.
Azoksystrobin: Det er vesentlige endringer av MRLene for de ulike produkter. LOQ (analytisk
bestemmelsesgrense) fastsettes lavere for mange produktgrupper. Dette medfører lavere MRL der
MRL er fastsatt ved LOQ. For noen grenseverdier er det satt fotnote (ft), fordi enkelte opplysninger er
vurdert å være mangelfulle. Det er gitt frist på to år for å rapportere inn ytterligere dokumentasjon. Hvis
manglende opplysninger ikke leveres eller vurderes og ikke å være tilfredsstillende, vil de aktuelle
MRLene ved senere vurdering oppheves.
MRL er blitt hevet for produktene azarolhagtorn, reddik, valmuefrø, oljedodrefrø, rug, hvete og urtete
fra blomster og blader.
Av vekster som er aktuelle å dyrke i Norge, er det satt lavere MRL/LOQ for kjernefrukt, mais og
asparges. Det er gitt en off-label godkjenning for bruk i asparges etter høsting dvs. en «non-residue
situation». Endringene har ingen praktisk betydning for norske produksjonsforhold.
Dimoksystrobin: Det er få endringer av MRL for de ulike produktene. LOQ er fastsatt lavere for mange
produktgrupper og dette gir lavere MRL der MRL er fastsatt ved LOQ. Ett unntak er te-produkter. Ved
noen grenseverdier er det satt fotnote (ft), som sier at visse opplysninger er vurdert å være
mangelfulle. Det er gitt frist på to år for å rapportere inn ytterligere dokumentasjon. Hvis disse
opplysninger ikke leveres eller vurderes og ikke å være tilfredsstillende vil disse MRLene ved senere
vurdering oppheves.
Fluroksypyr: LOQ er fastsatt lavere for de fleste produktgrupper og dette gir lavere MRL der MRL er
fastsatt ved LOQ. Ved noen grenseverdier er det satt fotnote (ft), som sier at enkelte opplysninger er
vurdert å være mangelfulle. Det er gitt frist på to år for å rapportere inn ytterligere dokumentasjon. Hvis
disse opplysninger ikke leveres eller vurderes og ikke å være tilfredsstillende vil disse MRLene ved
senere vurdering oppheves. MRL er fastsatt høyere for artiskokk og løk. Fluroksypyr er godkjent for
bruk i høst- og vårkorn og grasvekster i Norge. Det er ingen endring i MRL for korn, og endringene har
derfor ingen praktisk betydning for Norge.
Metoksyfenozid: LOQ er fastsatt lavere for de fleste produktgrupper og dette gir lavere MRL der MRL
er fastsatt ved LOQ. Ved noen grenseverdier er det satt fotnote (ft), som sier at visse opplysninger er
vurdert å være mangelfulle. Det er gitt frist på to år for å rapportere inn ytterligere dokumentasjon. Hvis
disse opplysninger ikke leveres eller vurderes og ikke å være tilfredsstillende vil disse MRLene ved
senere vurdering oppheves.
MRL er fastsatt for produktene nøtter, stenfrukt, brokkoli, paprika, agurk og bomullsfrø og er høyere
for enn tidligere for disse produktene. Videre er det en reduksjon av MRL for produktene bær fra
halvbusker og enkelte andre bærtyper, bønner og peanøtter.
Metrafenon: LOQ er fastsatt lavere for de fleste produktgrupper og dette gir lavere MRL der MRL er
fastsatt ved LOQ.
MRL er fastsatt høyere for produktene humle, druer, havre og bygg. Videre er det en reduksjon av
MRL for produktene auberginer, rug og hvete.
Oksadiargyl:
Oksadiargyl er ikke godkjent aktivt stoff i EU. Stoffet oppføres på vedlegg V. MRLer ved analytisk
bestemmelsesgrense LOQ. Dette innebærer opphevelse av grenseverdier som har vært fastsatt over
LOQ.
Tribenuron: LOQ er fastsatt for alle produktgrupper. Dette fører til noen justeringer av MRLer for
enkelte produktgrupper.
I Norge er tribenuron tillatt brukt mot tofrøbladet ugras i vår- og høsthvete, bygg, havre, rug og
rughvete uten gjenlegg. For disse produksjonene er det ingen endring i MRL, og endringene i
regelverket har derfor ingen praktisk betydning for Norge.
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For å gjøre det mulig for at produkter kan markedsføres, bearbeides og forbrukes normalt, er det
fastsatt en overgangsordning for de produkter som er produsert lovlig innen endringen av MRL og for
hvilke det foreligger informasjon om at det er opprettholdt et høyt beskyttelsesnivå for forbruker.
Denne datoen er 20. januar 2016 i EU.
Preparater med stoffene azoksystrobin og tribenuron-metyl er godkjent i Norge.
Mattilsynet vurderer at de aktuelle MRL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge. Videre
vurderer Mattilsynet at det er positivt at det er mange grenseverdier for rester av plantevernmidler som
er redusert og at LOQ settes lavere enn 0,01 mg/kg der dette er aktuelt.
Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs
Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for
den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN
Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i
næringsmidler og fôrvarer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette
kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere
positive analyseprøver. I dette tilfelle er enten MRL oppretthold eller senket. Endringer i antall positive
analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved
overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
•
ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
•
ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet,
Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og
miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant
rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32015R1101 Kommisjonsforordningen (EU) 2015/1101 av 8. juli 2015 vedrørende
endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005
med hensyn til grenseverdier for difenokonazol, fluopicolid, fluopyram, isopyrasam og
pendimetalin i eller på visse produkter
Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.
Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av difenokonazol, fluopicolid, fluopyram, isopyrasam
og pendimetalin i og på visse næringsmidler og fôrvarer.
EU Kommisjonen har mottatt søknader om endring av eksisterende MRL eller fastsettelse av nye
MRLer for visse stoff og produkttyper etter artikkel 14.
De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain
and Animal Health, pesticide residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety
Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.
Grenseverdiene som endres av denne forordningen er allerede gjeldene i EU og vil gjelde i Norge fra
dagen endringsforskrift som tar inn denne fastsettes i Norge.
Ingen av disse plantevernmidlene er godkjent for bruk i Norge.
Mattilsynet vurderer at de aktuelle MRL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.
Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs
Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for
den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN
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Endringer i MRL i forordning (EU) nr. 2015/1101
Difenokonazol
Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1101

Basilikum

2,0

10,0

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1101

Hvitløk/sjalottløk

0,01*

0,3

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1101

Fiken

0,7

1,5

Plommer

0,01*

0,5

Andre rot- og knollvekster
unntatt sukkerbete

0,01*

0,3

Løkvekster

0,1(ft)

0,1

Aubergine

0,1(ft)

0,9

Spinat

0,1(ft)

0,2

Sikorisalat/julesalat

0,1(ft)

0,15

Bønner uten belg

0,1(ft)

0,15

Erter med belg

0,1(ft)

0,4

Enkelte oljefrø

0,1(ft)

0,3

Urtete fra røtter

0,1(ft)

2,5

Humle

0,01*

3,0

Krydder av røtter

0,01*

0,3

Fluopicolid

Fluopyram

(ft) manglende data skal
foreligge innen 13.07.15
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Isopyrasam
Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1101

Tomater/Aubergine

0,01*

0,5

Agurk m spiselig skall

0,01*

0,4

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1101

0,2 (ft)

0,7

Knollselleri

0,1

0,2

Kålrot/Neper

0,05*

0,4

Sikorirøtter

0,05*

0,2

Pendimetalin
Produkt
Gulrøtter/Pepperrot/
Pastinakk/Rotpersille/ Havrerot

(ft) manglende data skal
foreligge innen 24.10.16
* betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i
næringsmidler og fôrvarer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
•
ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet og
•
ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet,
Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og
miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant
rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32015R1200 Kommisjonsforordning (EU) 2015/1200 av 22. juli 2015 vedrørende
endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005
med hensyn til grenseverdier for amidosulfuron, fenheksamid, kresoksim-metyl,
tiakloprid og trifloksystrobin i eller på visse produkter
Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

34

Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for rester av amidosulfuron, fenheksamid, kresoksim-metyl,
tiakloprid og trifloksystrobin i og på visse næringsmidler og fôrvarer.
EU Kommisjonen har mottatt søknader om endring av eksisterende MRL eller fastsettelse av nye
MRLer for visse stoff og produkttyper etter artikkel 14.
De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain
and Animal Health, pesticide residues (SCFCAHPR).
De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant
informasjon.
For å gjøre det mulig for at produkter kan markedsføres, bearbeides og forbrukes normalt, er det
fastsatt en overgangsordning for de produkter som er produsert lovlig innen endringen av MRL og for
hvilke det foreligger informasjon om at det er opprettholdt et høyt beskyttelsesnivå for forbruker.
Denne datoen er 12. februar 2016 i EU.
Amidosulfuron, fenheksamid, tiakloprid og trifloksystrobin er godkjent for bruk til enkelte produksjoner i
Norge. I dette notatet er det ikke vurdert hva endringer i MRL vil bety for norske produksjonsforhold.
Mattilsynet vurderer at de aktuelle MRL-grenseverdier er trygge for forbrukerne i EU og Norge.
Endringene av MRL (eller MRL ved LOQ) for det aktuelle pesticid/produkt kan man finne i EUs
Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for
den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database-redirect/index_en.htm

Endringer i MRL i forordning (EU) nr. 2015/1200
Amidosulfuron a)
Produkt

Gjeldene MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1200

Urter og spiselige blomster

0,01*

0,02*

Oljefrø, korn

0,05*

0,01*

Honning

0,02*

0,05*

0,02*

0,03-0,4

Animalske produkter;
muskel, fett, lever, nyrer
biprodukter

* betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ, (ft) fotnote satt for MRL.

Fenheksamid a)
Produkt

Gjeldene MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1200

Eple, pære

0,05*

0,01*

Kirsebær

5

7

Plomme

1,0

1,5

Bringebær

10

15

35

Jordbær

5

10

I Norge tillatt brukt i produksjon av eple, pære, søtkirsebær, surkirsebær, plomme, bringebær,
hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, jordbær på friland og i veksthus, tomat, veksthusagurk. Over er
det angitt de endringer som kan påvirke norske produksjonsforhold. For øvrig en del justeringer i
forhold til LOQ verdier.

Kresoksim-metyl
Produkt

Gjeldene MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1200

Vesentlig endringer i MRL.
De fleste er justeringer av LOQ, hvor LOQ reduseres pga bedre analyseinstrument.

Tiakloprid a)
Produkt

Gjeldene MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1200

Bringebær

3

6

spisskål, brokkoli, blomkål,
kinakål, grønnkål, rosenkål,

0,02*-0,2

0,3

Salat

2,0

1,0

Bygg

1,0

0,9

Havre

1,0

0,9

Rug

0,05

0,06

Raps

0,3

0,6

Bønner

0,1

0,8

Erter

0,1

0,8

Poteter

0,02

0,02

Hvitkål, rødkål, savoykål,

Vesentlig endringer i MRL.
De fleste er justeringer av LOQ, hvor LOQ reduseres pga bedre analyseinstrument.
I Norge er tiakloprid tillatt brukt i produksjon av bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete, raps,
rybs, poteter, ert til modning, fôrert, ert til konserves, åkerbønne, bønne til konsum, hvitkål, rødkål,
savoykål, spisskål, brokkoli, blomkål, kinakål, grønnkål, rosenkål, eple, pære, plomme, kirsebær på
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friland, under plast og i plasttunnel, jordbær på friland og i plasttunnel, bringebær, rips, solbær,
stikkelsbær og salat på friland.
Over er det angitt de endringer som kan påvirke norske produksjonsforhold.

Trifloksystrobin a)
Produkt

Gjeldene MRL (mg/kg)

MRL (mg/kg) 2015/1200

Bygg

0,3

0,5

Havre

0,02

0,4

Rug

0,05

0,3

Hvete

0,05

0,3

Vesentlig justeringer i MRL.
I Norge er trifloksystrobin tillatt brukt i produksjon av bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete.
Over er det angitt de endringer som kan påvirke norske produksjonsforhold.
a)Produktet brukt i Norge

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i
næringsmidler og fôrvarer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette
kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere
positive analyseprøver. I dette tilfelle er enten MRL oppretthold eller senket. Endringer i antall positive
analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved
overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
•
ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
•
ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet,
Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og
miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant
rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
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-OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG
INN I NORSK HANDLEFRIHET
Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
Kapittel IV Husholdningsapparater
32013R0617 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 617/2013 av 26. juni 2013 om
gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav
til miljøvennlig utforming av datamaskiner og datatjenere
Sammendrag av innhold
Rettsakten er en ny forordning under økodesigndirektivet som er innlemmet i EØS-avtalen.
Økodesigndirektivet (2009/125/EF) er et av EUs virkemidler for å nå 20-20-20-målene og setter
rammer for regelverk om krav til miljøvennlig utforming av produkter. Økodesigndirektivet pålegger
produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til
kravene. Forordningene fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet og kan i tillegg sette krav
til miljøaspekter og forbruk av ressurser (eks vann). Produsent skal utstyre produktet med CE-merket
som indikasjon på alle relevante krav er oppfylt.
Forordningen omfatter følgende produkter:
 desktop computers
 integrated desktop computers
 notebook computers (including tablet computers, slate computers and mobile thin clients)
 desktop thin clients
 workstations
 mobile workstations
 small-scale servers
 computer servers
Det er også en rekke unntak fra virkeområdet.
Første virkningsdato for kravene er 01.07. 2014. Deretter kommer nye krav den 01.01.2016.
Merknader
Hovedrettsakten – Direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i EU-traktatens artikkel 95.
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og
forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om
miljøvennlig utforming av ene
Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om
miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) som trådte i kraft 1. mars
2011.
Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 617/2013 vil skje gjennom endringer i
økodesignforskriften.
Gjennomføringen av stadig flere økodesign kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og
administrative konsekvenser for Norge. Konsekvensen består i økt behov for administrative ressurser
grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).
Det antas at nye krav til produktutformingen kan medføre økte kostnader knyttet til omlegging av
produksjonsmetoder for å tilfredsstille de nye produktkravene. Økodesignforskriften åpner også for at
bedriftene kan pålegges å avstå gratis eksemplarer av et produkt for testing. Dersom produktet er
kostbart, kan avståelsen representere en ekstra økonomisk byrde for bedriften. Mest sannsynlig vil
aktørene hente inn igjen denne utgiften gjennom å sette høyere priser på produktene som tilbys den
enkelte forbruker.
Rettsakten krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og kan
derfor grupperes i gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader
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Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel
De samme produkttypene omfattes av merkeordningen Energy Star.
I november 2010 inviterte NVE bransjeorganisasjoner, leverandører, statlige etater,
standardiseringsorganisasjoner med flere til å gi sine synspunkter på de to gjeldende utkastene til
forordninger. Ingen synspunkter kom inn.

32013R0665 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013 av 3. mai 2013 om
utfylling av europaparlamentets- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til
energimerking av støvsugere
Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt lovgivning som stiller krav om energimerking av støvsugere.
Lovgivningen bygger på en forberedende studie av støvsugere som har undersøkt potensialet for å
stille krav om energimerking av produktene.
Lovgivningen ligger innenfor rammene av Energimerkedirektivet (2010/30/EU) om angivelse av
energirelaterte produkters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte
produktopplysninger.
Under energimerkedirektivet vedtas delegerte forordninger, som pålegger produsenter og importører i
EU-markedet å kun markedsføre produkter som oppfyller kravene og er forsynt med en korrekt
energimerking.
Energimerking av produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å
redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i vårt endelige
energiforbruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % (ikke bindende mål) i EU, sammenlignet
med 1990. Kravene til støvsugere vil føre til at man i 2020 vil spare 19 TWh/år i EU.
Produktene som omfattes av kravet om energimerkning:
 Elektriske støvsugere som kan kobles til elnettet, herunder
 Hybridstøvsugere (kan drives fra elnett eller med batterier)
 Støvsuger til harde gulv (har kun munnstykke beregnet for harde gulv)
 Støvsuger til gulvtepper (har kun munnstykke til gulvtepper)
 Universalstøvsugere (har munnstykker både til harde gulv og gulvtepper)
Følgende typer støvsugere er unntatt fra kravet:
 Våtstøvsugere
 Våt- og tørrstøvsugere
 Batteridrevne støvsugere
 Robotstøvsugere
 Industristøvsugere
 Sentralstøvsugere
 Gulvpoleringsmaskiner
 Utendørs støvsugere
Krav om merking:
Alle produkter som omfattes av forordningen:
Det stilles krav om visning av følgende elementer på merket:
 energimerke /energieffektivitetsklasse
 Produktets årlige energiforbruk (kWh/år)
 Støvopptak
 Støv-gjenutslipp
 Produktets lydnivå
 Informasjonskrav til produsenter, importører og forhandlere
Merknader:
Hjemmel i EU-traktaten. Hovedrettsakten - direktiv 2010/30/EF (energimerkedirektiv II) - er hjemlet i
Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten) artikkel 194 (2).
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Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området.
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer
m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534:
Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).
Rettslige konsekvenser for Norge.
Energimerkedirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012
og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 27. mai nr 534 om energimerking av produkter
(energimerkeforskriften for produkter) som trådte i kraft 1.6.2013.
Gjennomføring av delegert forordning nr. 665 /2013 vil skje gjennom endringer i
energimerkeforskriften for produkter.
Gjennomføringen av stadig flere delegerte kommisjonsforordninger vil medføre behov for økte
økonomiske og administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon
om regelverk (indirekte utgifter).
I de tilfeller hvor et produkt har vært gjenstand for tilsyn og resultatet viser at produktet er korrekt
merket, vil staten måtte dekke utgiftene til tilsynet selv. I motsatt fall vil NVE kunne pålegge
leverandøren å dekke kostnadene knyttet til tilsynet.
Rettsakten krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og kan
derfor grupperes i gruppe 2.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

32013R0666 Økodesignforordning nr. 666/2013 miljøvennlig utforming av støvsugere
(ENER Lot 17)
Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt en forordning som setter økodesignkrav til støvsugere. Lovgivingen
(forordningen) bygger på en forberedende studie for støvsugere. Studien har undersøkt potensialet for
mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes
utforming. På bakgrunn av studien er det fremmet forslag om krav til produktenes utforming både når
det gjelder energibruk og andre miljøpåvirkninger. Kravene til støvsugere vil føre til at man i 2020 vil
spare 19 TWh/år i EU.
Lovgivingen (forordningen) ligger innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF).
Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til
miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger
produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som tilfredsstiller
kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.
Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere
klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i det endelige energibruk til 20 %,
og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.
Produktene som omfattes:
1. Elektriske støvsugere som kan kobles til elnettet, herunder hybridstøvsugere
Følgende typer støvsugere er unntatt fra kravene:
1. Våtstøvsugere
2. Våt- og tørrstøvsugere
3. Batteridrevne støvsugere
4. Robotstøvsugere
5. Industristøvsugere
6. Sentralstøvsugere
7. Gulvpoleringsmaskiner
8. Utendørs støvsugere
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Økodesignkrav
Det settes spesifikke krav til effekt og funksjon gjennom et økodesign regelverk.
Økodesignforordningen setter krav til effekt (watt), støv opptak, filtrering, støy og levetid. Tilført effekt
på husholdningsstøvsugere har de senere år blitt kunstig presset i været av markedsføringsårsaker.
Dette forhold sammen med kravet til støvopptak gjør at funksjonen til støvsugere blir bevart selv om
tilført effekten reduseres.
1. september 2014 vil kravet til effektforbruk være 1600 W mens det fra 1. september 2017 reduseres
til 900 W samtidig som kravet til støvopptak økes.
Alle omfattede produkter:
1. Krav til produkternes energieffektivitet (Trinn 1 og Trinn 2)
2. Krav til produkternes evne til å samle opp støv (dog ikke for produkter med vannfilter) (Trinn 1 og
Trinn 2)
3. Krav til utslipp av støv fra produktet (Trinn 2)
4. Krav til produkternes støynivå (Trinn 2)
5. Krav angående levetiden til støvsugernes slange og motor (Trinn 2)
6. Krav om produktinformasjon (Trinn 1) Energi- og kvalitetskravene innføres i to trinn. Trinn 1 har
virkning fra 1. september 2014 og trinn 2 har virkning fra 1. september 2017.
Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den
Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og
forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om
miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).
Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1.
mars 2011.
Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 666 /2013 vil skje gjennom endringer i
økodesignforskriften.
Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for Norge?
Gjennomføringen av stadig flere økodesign kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og
administrative konsekvenser for Norge. Konsekvensen består i økt behov for administrative ressurser
grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).
Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?
For Produsenter vil nye krav til produktutformingen potensielt medføre økte kostnader knyttet til
omlegging av produksjonsmetoder samt dokumentasjon og testing. Økodesignforskriften åpner også
for at bedriftene kan pålegges å avstå gratis eksemplarer av et produkt for testing.
Forordningen ventes ikke å få vesentlige økonomiske konsekvenser for produsenter eller deres
kunder.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel

32013R0801 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 801/2013 av 22. august 2013 om
endring av (EF) nr. 1275/2008 når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av
elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til
energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand, og om endring av forordning (EF) nr.
642/2009 når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn
Sammendrag av innhold
Rettsakten er en endring (utvidelse) av to forordninger under økodesigndirektiv 2009/125/EF som er
tatt inn i EØS-avtalen. Økodesigndirektivet setter krav til miljøvennlig utforming av produkter. Så langt i
hovedsak energieffektiviteten til produktene i deres bruksfase, men for enkelte produkter også utslipp
eller forbruk av andre ressurser under bruksfasen.
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Økodesigndirektivet fungerer som et rammedirektiv og kravene til de enkelte produkttypene
gjennomføres med forordninger under direktivet.
De to forordningene som endres i denne rettsakten er:
1275/2008/EF om hviletilstand og avslått tilstand
642/2009/EF om fjernsyn
For produkter omfattet av de to nevnte forordinger innføres krav om:
 at produkter i nettverk skal ha energistyring som, etter en periode uten aktivitet, automatisk
setter produktene i nettverkshviletilstand
 grense for tillatt elforbruk i nettverkshviletilstand
Nettverkshviletilstand er en tilstand hvor produktet kan vekkes opp via et signal fra nettverket.
Kravene gjelder fra 1. januar 2015 og skjerpes i 2017 og 2019. Visse produkter er unntatt fra grensen
for det maksimale elforbruk i 2015 og 2017.
Videre inneholder de nye reglene en rekke andre krav til nettverksutstyr. Herunder krav om mulighet
for deaktivering av trådløse nettverk og krav om at nettverksutstyr skal overholde de allerede
gjeldende krav for hviletilstand og avslått tilstand (i forordning 1275/2008/EF), når alle nettverksporter
er deaktiverte. Sistnevnte krav er dog ikke relevant for utstyr som rutere, switchere, basisstasjoner for
trådløse nettverk o.l.
De nye reglene unntar kaffemaskiner fra kravet om energistyring i forordningen om
hviletilstand og avslått tilstand (1275/2008/EF) inntil 1. januar 2015. Samtidig presiseres det hvor lang
tid det må gå mellom anslutningen av siste bryggesyklus (eller andre relevante aktive tilstander) og
automatisk skift til hviletilstand eller annen tilstand med tilsvarende lavt forbruk.
Det er ingen planer om en egen økodesignforordning for kaffemaskiner.
Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den
Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og
forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om
miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).
Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om
miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) som trådte i kraft 1. mars
2011.
Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 801/2013 vil skje gjennom endringer i
økodesignforskriften.
Gjennomføringen av stadig flere økodesign kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og
administrative konsekvenser for Norge. Konsekvensen består i økt behov for økonomiske og
administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk
(indirekte utgifter).
For private antas det at nye krav til produktutformingen kan medføre økte kostnader knyttet til
omlegging av produksjonsmetoder for å tilfredsstille de nye produktkravene. Økodesignforskriften
åpner også for at bedriftene kan pålegges å avstå gratis eksemplarer av et produkt for testing. Dersom
produktet er kostbart, kan avståelsen representere en ekstra økonomisk byrde for bedriften. Mest
sannsynlig vil aktørene hente inn igjen denne utgiften gjennom å sette høyere priser på produktene
som tilbys den enkelte forbruker.
Rettsakten krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet og kan
derfor grupperes i gruppe 2.
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Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32013R0811 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr 811/2013 av 18.2.2013 om
utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til
energimerking av kjeler for romoppvarming, kombikjeler for tappevanns- og
romoppvarming, pakker av kjeler, temperaturkontroller og solfangere, samt pakker av
kom
Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt en forordning om energimerking av kjeler og kombikjeler mv. med
kapasitet ≤ 70 kW (utgangseffekt) gjennom "Commission Delegated Regulation (EU) No 811/2013"
Under energimerkedirektivet vedtas delegerte forordninger som pålegger produsenter og importører i
EU-markedet å kun markedsføre produkter som lever opp til kravene og produkter som er forsynt med
et korrekt energimerke.
Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte 2020-mål der ett av målene er å
øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.
Kommisjonen anfører at energibruken til romoppvarming i EU i 2005 er estimert til ca. 16 % av den
totale årlige bruttoenergibruken i EU-27.
Produkter som omfattes av krav om energimerking:
 Oljefyrte kjeler inkl. kjeler designet for innblanding av opp til 50 % biobrensel
 Gassfyrte kjeler inkl. kjeler designet for innblanding av opp til 50 % biobrensel
 Kjeler varmet av direktevirkende elektrisitet
 Kjeler varmet av mikro-/minikraftvarmeenheter (med < 50 kW elproduksjonskapasitet) inkl.
eventuell innblanding av opp til 50 % biobrensel
 Kjeler varmet av gassabsorpsjonsvarmepumper (vanligvis luft-vann) inkl.
eventuell innblanding av opp til 50 % biobrensel
 Kjeler varmet av elektriske varmepumper - luft-vann
 Kjeler varmet av elektriske varmepumper - væske-vann (f.eks. jordvarmeanlegg)
Utover merking av kjelene, inneholder forordningen også krav om energimerkning av pakker av
produkter. Sistnevnte energimerke, som også populært kalles "pakkemerket", er primært introdusert
for å gi mulighet til å vise hvor effektivt det kan være å kombinere tradisjonelle kjeler/varmepumper
med solvarme og temperaturstyringer. På bakgrunn av forskjellige spesifikasjoner for alle de produkter
og komponenter som inngår i en "pakke", beregnes den samlede virkningsgrad. Ved å kombinere en
kondenserende kjel med solvarme og temperaturstyring, vil det være mulig å oppnå én energiklasse
høyere på pakkemerket i forhold til den energiklassen kjelen oppnår på energimerket når den blir solgt
alene.
Produkter som ikke omfattes av kravene:
 Kjeler som kun produserer varmt drikkevann eller sanitærvann
 Kjeler som benytter fast brensel, er omfattet av EUs lovforberedende studium Lot 15.
 For produkter som er designet for å bruke gassøse eller flytende brensler hvor mer enn 50 %
av brenselet stammer fra biomasse, pågår det per i dag ingen lovforberedelser
Krav om energimerking
Det skal benyttes ett felles energimerke slik at produkter basert på ulike teknologier og energibærere
kan sammenlignes direkte av forbruker. Eksempelvis vil forbrukeren kunne se energiklassen for
henholdsvis en oljekjel og en varmepumpebasert kjel, på samme energimerke.
Innføringen av energiklasser på energimerket skjer i to trinn. I første trinn tillates energimerket å vise
ni energiklasser, dvs fra G til A++. I annet trinn reduseres antall energiklasser på energimerket til syv,
dvs fra D til A+++.
For kombikjeler som er i stand til både å levere varmt tappevann og varme til romoppvarming,
inneholder energimerket to skalaer: en for varmt tappevann og en for romoppvarming. Skalaen for
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varmt tappevann er den samme som for rene varmtvannsberedere slik at effektiviteten ved
tappevannsvarmingen i kombikjelen og varmtvannsberederen skal kunne sammenlignes.
Det stilles krav til dokumentasjon som leverandører og forhandlere skal stille til rådighet i forbindelse
med markedsføring, tilbud og salg. Selv om solvarmekomponenter og styringer ikke skal energimerkes
som produkter, stilles det likevel krav om at opplysninger skal vedlegges disse slik at de er
tilgjengelige i forbindelse med beregning av "pakkemerket".
Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) - er hjemlet i Traktat om den
Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer
m.v. med de underliggende energimerkeforskrift(er).
Energimerkedirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning
217/2012 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 27. mai nr 534 om energimerking av
produkter (energimerkeforskriften for produkter) som trådte i kraft 01.06.2013.
Gjennomføring av delegert kommisjonsforordning nr. 811/2013 vil skje gjennom endring av
energimerkeforskriften for produkter.
Får rettsakten administrative konsekvenser for Norge?
Gjennomføringen av det stadig økende antall forordninger under energimerkedirektivet vil medføre
økonomiske og administrative konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge grunnet nye
forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).
Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?
Det antas at energimerkeordningen har en økonomisk konsekvens for leverandørene. De økte
kostnadene forbundet med produksjon og distribusjon av etiketter og datablad antas å være
beskjedne. Energimerkeforskriften for produkter åpner for at NVE kan kreve at bedriftene vederlagsfritt
skal avstå produkter til testing samt å betale utgiftene til undersøkelse dersom produktet viser seg ikke
å være i samsvar med forskriften. Undersøkelseskostnadene vil variere fra produkt til produkt, men i
noen tilfeller kan de være vesentlige (over kr 100.000).
Rettsakten grupperes i gruppe 2 fordi den krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig
inn i norsk handlefrihet.
Nasjonal høring
Norge deltok ikke i den innledende fasen for regelverksutformingen, dvs i det forberedende studium
som danner grunnlaget for den senere forordningen. Det foreligger derfor ingen høringsinnspill til NVE
fra norske interessenter i denne fasen. Arbeidsdokumenter og senere forslag til forordninger har vært
på nasjonal høring i 2011 og i 2012. Den 29. april 2011 ble arbeidsdokumenter for økodesign- og
energimerkekrav sendt på høring per e-post til produsenter, NHO, bransjeorganisasjoner,
standardiseringsorganisasjoner og relevante statlige etater. En elektronisk høring av forslag til
økodesign- og energimerkeforordning ble publisert på NVEs nettsider den 8. februar 2012 og NVE
avholdt også et informasjonsmøte om de samme forslagene den 8. mars 2012.
Høringssvar og andre innkomne synspunkter
Hovedsynspunktet i høringssvarene (Norsk Teknologi og Norsk Industri) har vært at bruken av en
primærenergifaktor på 2,5 på produktnivå må avvises.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32013R0812 Delegert kommisjonsforordning (EU) nr 812/2013 av 18. februar 2013 om
utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU om energimerking av
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varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker samt kombinasjonsløsninger av
varmtvannsbereder og solfangersystem
Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt lovgivning om energimerking av varmtvannsberedere med ytelse ≤ 70
kW og varmtvannsbeholdere med lagringsvolum ≤ 500 liter gjennom "Commission Delegated
Regulation (EU) No 812/2013"
Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte 2020-mål der ett av målene er å
øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.
Produktene som omfattes av kravet om energimerking:
1. Oljefyrte, gassfyrte og elektriske varmtvannsberedere (både gjennomstrømningsberedere og
med tank) inkludert varmtvannsberedere designet til innblanding av opp til 50 % biobrensel.
2. Varmtvannsberedere varmet av elektriske varmepumper - luft-vann og væske-vann.
3. Varmtvannsberedere varmet av solvarme.
4. Separate varmtvannslagringstanker (beholdere som lagrer varmt tappevann eller vann til
romoppvarming, og beholdere som varmer eller kjøler vann indirekte fra en ekstern
energikilde).
Utover de nevnte varmtvannsberederne, skal også pakker av produkter energimerkes. Energimerket,
som populært kalles "pakkemerket", er primært introdusert for å gi mulighet til å vise hvor effektivt det
er å kombinere tradisjonelle varmtvannsberedere med solvarme. Ved å kombinere en elektrisk
varmtvannsbereder med solvarme vil det være mulig å oppnå en høyere energiklasse på pakkemerket
i forhold til den energiklassen varmtvannsberederen oppnår når den blir solgt alene.
Produkter som ikke omfattes:
Varmtvannsberedere som bruker fast brensel og biomasse er omfattet av EUs lovforberedelser under
produktgruppen fastbrenselkjeler (Ener lot 15).
For produkter som er designet for å bruke gassøse eller flytende brensler hvor mer enn 50 % av
brenslet stammer fra biomasse, pågår det per i dag ingen lovforberedelser.
Produkter til kombinert rom- og tappevannsoppvarming er omfattet av energimerkeforordningen for
kjeler og kombikjeler (Ener lot 1).
Krav til alle produkter som omfattes:
Det stilles en rekke krav til dokumentasjon som leverandører og forhandlere skal stille til rådighet i
forbindelse med markedsføring, tilbud og salg. Selv om solvarmekomponenter ikke skal energimerkes
som produkter, stilles det likevel krav om at opplysninger skal vedlegges disse slik at de er tilgjengelig
i forbindelse med beregning av "pakkemerket".
Kravene innføres i to trinn der trinn én iverksettes to år etter ikrafttredelse (2015) og trinn to iverksettes
fire år etter ikrafttredelse (2017).
I lys av den teknologiske utviklingen, skal kravenes virkning evalueres senest fem år etter
ikrafttredelse (2018).
Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) - er hjemlet i Traktat om den
Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).
Energimerkedirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012
og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 27. mai nr 534 om energimerking av produkter
(energimerkeforskriften for produkter) som trådte i kraft 01.06.2013.
Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av
forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende energimerkeforskrift for
produkter.
Gjennomføring av delegert kommisjonsforordning nr. 812/2013 vil skje gjennom endring av
energimerkeforskriften for produkter.
Økonomiske og administrative konsekvenser for Norge
Gjennomføringen av det stadig økende antall forordninger under energimerkedirektivet vil medføre
økonomiske og administrative konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge grunnet nye
forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).
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Økonomiske konsekvenser i Norge for private
Det antas at energimerkeordningen har en økonomisk konsekvens for leverandørene. De økte
kostnadene forbundet med produksjon og distribusjon av etiketter og datablad antas å være
beskjedne. Energimerkeforskriften for produkter åpner for at NVE kan kreve at bedriftene vederlagsfritt
skal avstå produkter til testing samt å betale utgiftene til undersøkelse dersom produktet viser seg ikke
å være i samsvar med forskriften. Undersøkelseskostnadene vil variere fra produkt til produkt, men i
noen tilfeller kan de være vesentlige (over kr 100.000).
Rettsakten grupperes i gruppe 2 fordi den krever forskriftsendring som vurderes å ikke gripe vesentlig
inn i norsk handlefrihet.
Nasjonal høring
Norge deltok ikke i det forberedende studium som danner grunnlaget for den senere forordningen. Det
foreligger derfor ingen høringsinnspill til NVE fra norske interessenter i denne fasen.
Arbeidsdokumenter og senere forslag til forordninger har vært på nasjonal høring i 2011 og i 2012.
Den 29. april 2011 ble arbeidsdokumenter for økodesign- og energimerkekrav sendt på høring per epost til produsenter, NHO, bransjeorganisasjoner, standardiseringsorganisasjoner og relevante
statlige etater. En elektronisk høring av forslag til økodesign- og energimerkeforordning ble publisert
på NVEs nettsider den 8. februar 2012 og NVE avholdt også et informasjonsmøte om de samme
forslagene den 8. mars 2012.
Høringssvar og andre innkomne synspunkter
Hovedsynspunktet i høringssvarene (Norsk Teknologi, Norsk Industri) har vært at bruken av en
primærenergifaktor lik 2,5 på produktnivå må avvises
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32014R0065 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 65/2014 av 1. oktober
2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til
energimerking av steikjeomnar og avtrekkshetter til hushaldsbruk
Sammendrag av innhold
Rettsakten er en ny forordning under energimerkedirektivet som er innlemmet i EØS-avtalen.
Energimerkedirektivet (2010/30/EU) er et av EUs virkemidler for å nå 20-20-20-målene og setter
rammer for regelverk om krav til energimerking av produkter. Energimerkedirektivet pålegger
produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til
kravene. Forordningene fastsetter krav til, og utformingen av, energimerking for produkter. I tillegg til
energieffektivitet kan energimerkeetiketten inneholde opplysninger om produktet, så som kapasitet,
støy og evt annet forbruk.
Virkeområde for forordningen:




Elektriske og gassfyrte stekovner, inkludert når ovner er integrert i komfyrer
Avtrekkshetter

Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2010/30/EF (energimerkedirektiv II) – er hjemlet i Traktat om den
Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer
m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om
energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).
Rettslige konsekvenser:
Energimerkedirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012
og er gjennomført i norsk rett gjennom energimerkeforskriften for produkter som trådte i kraft
01.06.2013. Gjennomføring av delegert forordning nr. 0065 /2014 vil skje gjennom endringer i
energimerkeforskriften for produkter.
Økonomiske og administrative konsekvenser:
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Gjennomføringen av stadig flere delegerte kommisjonsforordninger under energimerkedirektivet,vil
medføre behov for økte økonomiske og administrative ressurser for norske myndigheter grunnet nye
forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).
Det antas at ordningen har en økonomisk konsekvens for leverandørene og forhandlerne. De økte
kostnadene er forbundet med produksjon, distribusjon og synliggjøring av etiketter og datablader.
Kostnadene antas å være beskjedne.
Sakkyndige instansers merknader
NVE informerte om forordningen i spesialutvalg for energi den 4.04.2014.
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

32014R0066 Kommisjonsforordning (EU) nr. 66/2014 av 14 januar 2014 om
gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om krav til
miljøvennlig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter
Sammendrag av innhold
Rettsakten er en ny forordning under økodesigndirektivet som er innlemmet i EØS-avtalen.
Økodesigndirektivet (2009/125/EF) er et av EUs virkemidler for å nå 20-20-20-målene og setter
rammer for regelverk om krav til miljøvennlig utforming av produkter. Økodesigndirektivet pålegger
produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til
kravene. Forordningene fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet og kan i tillegg sette krav
til miljøaspekter og forbruk av ressurser (eks vann). Produsent skal påføre produktet et CE-merket
som indikasjon på alle relevante krav er oppfylt.
Virkeområde for forordningen:
 Elektriske og gassfyrte stekeovner, inkludert når ovner er integrert i komfyrer
 Elektriske og gassfyrte komfyrtopper
 Avtrekkshetter
Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den
Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.Hovedrettsakten – Direktiv 2009/125/EF
(økodesigndirektivet) – er hjemlet i EU-traktatens artikkel 95.
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og
forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om
miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).
Økodesigndirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011
og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011.
Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 66/2014 vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser:
Gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger under økodesigndirektivet vil ha økonomiske
og administrative konsekvenser for norske myndigheter. Konsekvensen består i økt behov for
administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk
(indirekte utgifter).
For produsenter, antas det at nye krav til produktutformingen kan medføre økte kostnader.
Sakkyndige instansers merknader
NVE informerte kort om forordningen i spesialutvalg for energi den 4.04.2014.
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
NVE har hatt elektroniske høringer av arbeidsdokumenter underveis i regelverksutformingen. Siden
primærenergifaktoren er involvert i energieffektivitetsberegningene, har produktgruppen vært prioritert
for oppfølging av NVE.
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32014R1253 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1253/2014 av 7 juli 2014 om
gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav
til miljøvennlig utforming av ventilasjonsaggregater
Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt økodesignkrav til ventilasjonsaggregater for boliger (RVU - residential
ventilations units) og til “ikke-boligformål" (NRVU- non residential ventilations units).
Kravene er utarbeidet på bakgrunn av en studie som har undersøkt potensialet for mer miljøvennlig
utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming.
Lovgivning ligger innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet
fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk
av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i
EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som
tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.
Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere
klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i det endelige energibruk til 20 %,
og øke energieffektiviteten med 20 % i EU.
Effektiviseringspotensialet som følge av økodesign- og energimerkeforordningene for
ventilasjonsaggregater er forventet å være på 360 TWh i 2025. Dette tilsvarer en reduksjon på 45% i
forhold til «business as usual».
Produktene som omfattes:
 Bolig ventilasjonsaggregater
 Ikke bolig ventilasjonsaggregat
 Enveisventilasjonsaggregater
 Kanalmonterte aggregater
 Ikke-kanalmonterte aggregater
Økodesignkrav
Typiske krav til ventilasjonsaggregater: (Se NVE.no for en mer detaljert beskrivelse)








Krav til maks. årlig energiforbruk for den gjennomsnittlige klimasone
Krav om at alle ventilasjonsaggregater, med unntak av aggregater til dobbelt anvendelse,
skal være utstyrt med et flertrinnsdrev eller trinnløs regulering (VSD).
Krav om at alle ventilasjonsaggregater med filter skal ha et visuelt advarselssignal, som
tennes, når filteret skal skiftes.
Krav til produktinformasjon og teknisk dokumentasjon
Krav til maks. støynivå LWA på 45 dB
Krav om at alle toveisventilasjonsaggregater skal ha en termisk bypass, det kan være
sommerboks, stop rotor osv.

Kravene gjennomføres i to trinn. Trinn 1 har virkning fra 1. januar 2016 og trinn 2 fra 1. januar 2018.
Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den
Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og
forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr. 0190: Forskrift om
miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).
Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1.
mars 2011.
Rettslige konsekvenser for Norge:
Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 1253/2014 vil skje gjennom endringer i
økodesignforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter:
Gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger under økodesigndirektivet, vil ha
økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter. Konsekvensen består i økt
behov for administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om
regelverk (indirekte utgifter).
Økonomiske konsekvenser for private:
For produsenter antas det at nye krav til produktutforming kan medføre økte kostnader knyttet til en
48

eventuell omlegging av produksjonsmetoder. Det antas at eventuelle kostnader ikke vil bli vesentlige.
Det antas at forordningen ikke vil føre til noen vesentlige kostnadsøkninger for forbrukere.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Høring av «working documents» ble publisert som nyhet på NVE sine hjemmesider 27.4.2012 og det
ble holdt et informasjonsmøte for bransjen den 31.10.2012. Informasjon om forordning 1253/2014 er
lagt ut på NVE.no den 27.2.2015.

32014R1254 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1254/2014 av 7 juli 2014 om
gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til
energimerking av ventilasjonsaggregater for husholdnings bruk
Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt krav til energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger (residential
ventilations units - RVU), med en maksimal luftmengde på 1000 m3/h, minst en vifte, en motor og et
ytre kabinett.
Kravene er utarbeidet på bakgrunn av en studie som har undersøkt energisparepotensialet ved
energimerking av produktene.
Lovgivning ligger innenfor rammene av Energimerkedirektivet (2010/30/EU) om angivelse av
energirelaterte produkters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte
produktopplysninger.
Under energimerkedirektivet vedtas delegerte forordninger, som pålegger produsenter og importører i
EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene og er forsynt med en
korrekt energimerking.
Energimerking av produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å
redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i det endelige energibruk
til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU.
Effektiviseringspotensialet som følge av økodesign- og energimerkeforordningene for
ventilasjonsaggregater er forventet å være på 360 TWh i 2025. Dette tilsvarer en reduksjon på 45% i
forhold til «business as usual».
Produktene som omfattes: (Se NVE.no for en mer detaljert beskrivelse)
Bolig ventilasjonsaggregater med en maksimal luftmengde opp til og med 250 m3/h eller med en
maksimal luftmengde mellom 250 og 1000 m3/h og som produsenten har oppgitt at utelukkende er til
ventilasjonsformål i boliger
Enveisventilasjonsaggregater
Toveisventilasjonsaggregater dvs. innblåsing og utsuging
Kanalmonterte aggregater
Ikke-kanalmonterte aggregater
Krav om merking
Krav om energimerking på en skala fra A+ til G på grunnlag av produktets energieffektivitetsnivå. A+
er det mest energieffektive produktet. Energieffektiviteten angis ut fra det årlige energiforbruk (SEC),
beregnet for gjennomsnittlig klima.
Krav til informasjon på energimerket
Krav til produktinformasjon, datablad og teknisk dokumentasjon, noen opplysninger skal angis for
gjennomsnittlig klima andre for klimasonene kald, gjennomsnitt og varm.
Krav om energimerking på internettet. Leverandører skal stille elektronisk energimerke og datablad til
rådighet og internetforhandlere skal vise energimerket og databladet, når ventilasjonsaggregater tilbys
for salg mv. på internettet
Kravene har virkning fra 1. januar 2016
Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2010/30/EF (energimerkedirektiv II) – er hjemlet i Traktat om den
Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).
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Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer
m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr. 0534: Forskrift om
energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).
Energimerkedirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012
og er gjennomført i norsk rett gjennom energimerkeforskriften for produkter som trådte i kraft
01.06.2013.
Rettslige konsekvenser for Norge:
Gjennomføring av delegert forordning nr. 1254/2014 vil skje gjennom endringer i
energimerkeforskriften for produkter.
Økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter:
Gjennomføringen av stadig flere kommisjonsforordninger under energimerkedirektivet, vil ha
økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter. Konsekvensen består i økt
behov for administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om
regelverk (indirekte utgifter).
Økonomiske konsekvenser for private:
Det antas at ordningen har en økonomisk konsekvens for leverandørene
De økte kostnadene forbundet med produksjon og distribusjon av etiketter og datablader antas å være
beskjedne og vil belastes private aktører i omsetningskjeden. Energimerkeforskriften for produkter
åpner for at NVE kan kreve at bedriftene vederlagsfritt skal avstå prøver på eller fra energirelaterte
produkter, samt å betale utgiftene til undersøkelse dersom produktet viser seg ikke å være i samsvar
med forskriften. Undersøkelseskostnadene vil variere fra produkt til produkt, men i noen tilfeller kan de
være vesentlige (over kr 100 000).
Sakkyndige instansers merknader
Høring av «working documents» ble publisert som nyhet på NVE sine hjemmesider 27.4.2012 og det
ble holdt et informasjonsmøte for bransjen 31.10.2012. Forordning 1254/2014 er lagt ut som nyhet på
NVE.no 25.2.2015.

Forordningen er behandlet i SU energi, og vurderes som EØS-relevant og akseptabel
32015R1094 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1094 av 5. mai 2015
om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til
energimerking av profesjonelle lagerkjøleskap og lagerfryseskap
Sammendrag av innhold
Den 8. juli 2015 ble delegert forordning om energimerking av profesjonelle lagerkjøleskap og
lagerfryseskap publisert i O.J.
Lovgivningen ligger innenfor rammene av energimerkedirektivet (2010/30/EF) om angivelse av
energirelaterte produkters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte
produktopplysninger. Under energimerkedirektivet vedtas delegerte forordninger som pålegger
leverandører og forhandlere informasjonsplikter i forbindelse med fremskaffing og fremvisning av
energimerker, datablader, teknisk dokumentasjon, reklamemateriell og salgsannonser etc.
Energimerking av produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte 20-20-20-mål om å, innen
2020, øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.
Produktene som foreslås omfattet av krav om energimerking:
Profesjonelle lagerkjøleskap og lagerfryseskap med nettilknytning, for eksempel skap som benyttes i
storkjøkken (food service cabinets). Disse omfatter stående skap med dør(er), kjølebord og mindre
profesjonelle kjøleskap som kan stå under et bord (undercounters).
Krav om energimerking
Energiklassene fastsettes på grunnlag av en beregnet energieffektivitetsindeks (EEI).
Kravene om energimerking implementeres i to trinn
1. juli 2016: Energimerket skal vise energiklassene A til G (energimerke 1) eller energiklassene A+++
til G (energimerke 2).
1. juli 2019: Energimerket skal vise energiklassene A+++ til G (energimerke 2).
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Det er frivillig om man vil benytte energimerke 1 eller 2 fra den 1. juli 2016, men fra 1. juli 2019 skal
kun energimerke 2 benyttes.
Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2010/30/EF (energimerkedirektiv II) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske
Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer
m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om
energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).
Energimerkedirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012
og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 27. mai nr 534 om energimerking av produkter
(energimerkeforskriften for produkter) som trådte i kraft 01.06.2013.
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer
m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om
energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).
Rettslige konsekvenser
Energimerkedirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012
og er gjennomført i norsk rett gjennom energimerkeforskriften for produkter som trådte i kraft
01.06.2013.
Gjennomføring av delegert forordning nr. 1094/2015 vil skje gjennom endringer i
energimerkeforskriften for produkter.
Økonomiske og administrative konsekvenser for Norge og for private
Gjennomføringen av stadig flere delegerte kommisjonsforordninger vil medføre behov for økte
økonomiske og administrative ressurser for det offentlige grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn
og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).
Det antas at ordningen har en beskjeden økonomisk konsekvens for leverandørene. De økte
kostnadene er forbundet med produksjon og distribusjon av etiketter og databladene.
Sakkyndige instansers merknad
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Forslaget har hittil vært på fem nasjonale høringer 13.12.2011, 19.06.2012, 27. 02 2013, 4.02.2014 og
14.04.2014. Det kom ikke inn noen uttalelser til de to seneste høringene. Tidligere uttalelser har
hovedsakelig dreid seg om økodesignkravene - og ikke forslagene til energimerkekravene til
produktgruppen. NVE arrangerte informasjonsmøte om arbeidsdokumentene for de kommende
økodesign- og energimerkeforordningene den 6. januar 2012. Representanter fra industri og
bransjeorganisasjoner var tilstede.

32015R1186 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1186 av 24. april 2015 om
utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU om energimerking av
produkter til lokal romoppvarming
Beskrivelse
Den 21.07. 2015 ble delegert kommisjonsforordning nr. 1186/2015 om energimerking av produkter til
lokal romoppvarming publisert i O.J. Forordningen ligger under energimerkedirektivet (2010/30/EU)
om angivelse av energirelaterte produkters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og
standardiserte produktopplysninger. Under energimerkedirektivet vedtas delegerte forordninger som
pålegger leverandører og forhandlere informasjonsplikter i forbindelse med fremskaffing og
fremvisning av energimerker, datablader, teknisk dokumentasjon, reklamemateriell og salgsannonser
etc.
Energimerking av produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å
redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i det endelige energibruk
til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.
Virkeområde for forordningen:
Lokale romoppvarmingsprodukter (f.eks. vedovner, gasskaminer eller oljekaminer) med en nominell
ytelse ≤ 50 kW. Forslaget omfatter ikke produkter hvor varmen fordeles til flere rom med
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vannfordelingssystemer eller ventilasjonskanaler. Disse er omfattet av delegert kommisjonsforordning
for fastbrenselkjeler, nr. 1187/2015.
Produkter som faller utenfor virkeområdet:
• Elektriske produkter til lokal romoppvarming (for eksempel panelovner, stråleovner og varmekabler)
• Strålevarmepaneler beregnet til loftmontering
• Ovner med innebygget kjel hvor mindre enn 6 % av varmeytelsen avgis direkte til rommet da slike
kjeler defineres som ordinære kjeler som inngår i virkeområdet for forslag om energimerking av
fastbrenselkjeler.
• Ildsteder som kun er beregnet til forbrenning av ikke-treaktig biomasse
• Lokale romoppvarmingsenheter, som virker ved et varmepumpeprinsipp, både elektriske såvel som
brenselfyrte
• Ildsteder eller andre lokale varmekilder beregnet utelukkende til utendørs bruk
• Lokale romoppvarmingsenheter beregnet til andre formål enn å levere innendørs oppvarming for
mennesker
• Lokale romoppvarmingsenheter, som er beregnet til montering på bruksstedet og som ikke består av
komponenter eller deler fra kun en enkelt leverandør (f.eks. unike peiser eller peisinnsatser bygget
etter mål fra bruksstedet)
• Saunaovner
Energimerkekrav:
De ulike produktteknologier med de ulike energibærere, innpasses på samme energiklasseskala.
Energiklassen tildeles på bakgrunn av en beregnet energieffektivitetsindeks (EEI) der den høyeste
indeksen gir den beste energiklassen. I beregningen av aktuell energiklasse, inngår ulike
kompensasjonsfaktorer. Biomassefyrte ovner favoriseres i forhold til de fossilfyrte i beregningen. Disse
får en høyere EEI da det innkalkuleres en biomassemerkefaktor (BLF) satt lik 1,45. Ovner som fyres
med fossilt fastbrensel tildeles en BLF lik 1,0 ved utregningen av EEI. Det skal fremgå av
energimerket om en romoppvarmingsenhet kun avgir varme direkte til rommet, eller om det også avgis
indirekte varme til vann.
Virkningsdato for ulike krav:
1. januar 2018: Et energimerke som viser energiklassene A++ til G skal medfølge produkter til lokal
romoppvarming som i) ikke er fastbrenselbaserte produkter til oppvarming uten avtrekk eller ii) som
ikke er fastbrenselbaserte produkter som er åpen mot skorstein. Forhandler er pliktig til å fremvise
energimerket sammen med de utstilte produktene i salgsøyeblikket. Ytterligere plikter for forhandler og
leverandør av nevnte produkter inntreffer 1. april 2018.
1. januar 2022: Et energimerke som viser energiklassene A++ til G skal medfølge i) fastbrenselbaserte
produkter uten avtrekk og ii) fastbrenselbaserte produkter som er åpen mot skorstein. Forhandler er
pliktig til å fremvise energimerket sammen med de utstilte produktene i salgsøyeblikket. Ytterligere
plikter for forhandler og leverandør av nevnte produkter inntreffer 1. april 2022.
Forordningen skal, i lys av den teknologiske utviklingen, senest innen 1. januar 2024, gjennomgås. I
gjennomgangen skal man spesielt vurdere om omfanget av produkter som faller utenfor virkeområdet,
skal begrenses.
Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2010/30/EF (energimerkedirektiv II) – er hjemlet i Traktat om den
Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten),artikkel 194 (2).
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer
m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om
energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).
Energimerkedirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012
og er gjennomført i norsk rett gjennom energimerkeforskriften for produkter som trådte i kraft
01.06.2013.
Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av delegert forordning nr. 1186/2015 vil skje gjennom endringer i
energimerkeforskriften for produkter.
Økonomiske og administrative konsekvenser:
Gjennomføringen av stadig flere delegerte kommisjonsforordninger vil medføre behov for økte
økonomiske og administrative ressurser for norske myndigheter grunnet nye forpliktelser forbundet
med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).
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Det antas at ordningen har en økonomisk konsekvens for leverandører og forhandlere. De økte
kostnadene forbundet med produksjon, distribusjon og synliggjøring av etiketter og datablader antas å
være beskjedne.
Under forhandlingen om økodesignkrav fikk Norge støtte til å senke kravet til energieffektivitet. Ønsket
var begrunnet at skorsteinene fremdeles skal være sikret en trygg og effektiv funksjon. Senkingen av
kravene har også gjort seg gjeldende i energimerkeforordningen.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
NVE informerte kort om forordningen i spesialutvalg for energi den 19.09.2014.
NVE har fortløpende hatt elektroniske høringer av arbeidsdokumentene i regelverksutformingen. De
innkomne kommentarene har dreiet seg som energieffektivitetskravene.

32015R1187 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1187 av 27. april 2015 om
utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til
energimerking av kjeler til fastbrensel og pakker med kjel, supplerende varmeanlegg,
temperaturregulator og solvarmeinnretninger
Sammendrag av innhold
Den 21. juli 2015 ble delegert kommisjonsforordning nr. 1187/2015 om krav til energimerking av kjeler
til fastbrensel og pakker med kjel, supplerende varmeanlegg, temperaturregulator og
solvarmeinnretninger publisert i O.J. Lovgivningen ligger innenfor rammene av energimerkedirektivet
(2010/30/EF) om angivelse av energirelaterte produkters energi- og ressursforbruk ved hjelp av
merking og standardiserte produktopplysninger. Under energimerkedirektivet vedtas delegerte
forordninger som pålegger leverandører og forhandlere informasjonsplikter i forbindelse med
fremskaffing og fremvisning av energimerker, datablader, teknisk dokumentasjon, reklamemateriell og
salgsannonser etc.
Energimerking av produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å
redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i vårt endelige
energiforbruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.
Produkter som omfattes av krav om energimerking:
• Kjeler til fyring med flis og annet fast biobrensel ≤ 70 kW
• Kjeler til fyring med koks, kull annet fast brensel ≤ 70 kW
• Pakkeløsninger hvor det inngår kjel, supplerende varmeanlegg, temperaturregulator og
solvarmeinnretninger
Løse pelletsbrennere beregnet til montering på fastbrenselskjeler er også omfattet.
Produkter som er unntatt fra krav om energimerking:
• Kjeler som distribuerer varmen som luftbåret medium
• Kjeler til fyring med biomasse som ikke stammer fra tre, f.eks. halm
• Fastbrenselfyrte vannvarmere beregnet til utelukkende å levere varmt forbruksvann eller drikkevann
• Kraftvarmeenheter (combined heat and power or cogeneration boilers) hvor den maksimale
elektriske effekt er ≥ 50 kW
Krav om energimerking
Energimerket viser de ulike energiklassene som er basert på produktets energieffektivitetsindeks
(EEI). Jo høyere EEI, jo bedre energiklasse. I beregningen av EEI, favoriseres biomassefyrte kjeler i
forhold til de fossilfyrte. De biomassefyrte oppnår en høyere EEI fordi det i beregningen innkalkuleres
en biomassemerkefaktor (BLF) satt lik 1,45. Kjeler som fyres med fossilt fastbrensel tildeles en BLF lik
1,0 ved utregningen av EEI.
Kjelefabrikanter og installatører/forhandlere stimuleres til å kombinere fastbrenselskjeler med
styringer, solvarme/solenergi og eventuelt en supplerende varmekilde. Kun ved anvendelse av flere av
disse enheter i kombinasjon, kan den samlede 'pakke' oppnå den beste energiklassen.
For spesielle kraftvarmeenheter (cogeneration) og for kjeler som også er ment til å levere varmt
bruksvann, kreves ytterligere opplysninger oppgitt.
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Det skal utformes ulike energimerker, avhengig av om det er en enkeltstående kjel eller om det er en
'pakkeløsning' bestående av flere, eller alle av de tidligere omtalte supplerende enheter.
Virkningsdatoer for innføring av de ulike energimerkene:
1. april 2017: Første trinn i krav om energimerking av fastbrenselkjeler, også når de inngår i
pakkeløsninger. Tillatt skala: A++ - G.
26. september 2019: Andre trinn i krav om energimerking av fastbrenselkjeler, også når de inngår i
pakkeløsninger. Tillatt skala: A+++ - D.
1. april 2017: Energimerking av hele pakker bestående av kjeler, supplerende varmeforsyningsanlegg,
temperaturstyring og solvarmekomponenter. Tillatt skala: A+++-G.
Særlige krav til kraftvarmeenheter og for kjeler, som også er beregnet til å levere varmt tappevann:
Informasjonskrav om bl.a. foretrukket brensel, EEI ved bruk av foretrukket brensel, varmeeffektivitet
og maksimum og minimum effektbehov i kW.
Forordningen skal gjennomgås i lys av den teknologiske utviklingen senest innen 1. januar 2022. I
gjennomgangen skal man bla vurdere om det skal tilføyes en energieffektivitetsklasse for
vannoppvarming på energimerket for fastbrensel kombikjeler (som leverer både varmt tappevann og
vann til romoppvarming).
Merknader
Hovedrettsakten – direktiv 2010/30/EF (energimerkedirektiv II) – er hjemlet i Traktat om den
Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).
Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer
m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med underliggende forskrift 2013.05.27 nr 0534: Forskrift om
energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter).
Energimerkedirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komite-beslutning 217/2012
og er gjennomført i norsk rett gjennom energimerkeforskriften for produkter som trådte i kraft
01.06.2013.
Rettslige konsekvenser:
Gjennomføring av delegert forordning nr. 1187/2015 vil skje gjennom endringer i
energimerkeforskriften for produkter. Den antas å tilhøre gruppe 2 (rettsakter som krever
forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).
Økonomiske og administrative konsekvenser:
Gjennomføringen av stadig flere delegerte kommisjonsforordninger vil medføre behov for økte
økonomiske og administrative ressurser for norske myndigheter grunnet nye forpliktelser forbundet
med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).
Det antas at ordningen har en økonomisk konsekvens for leverandører og forhandlere. De økte
kostnadene forbundet med produksjon, distribusjon og synliggjøring av etiketter og datablader antas å
være beskjedne.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
NVE har fortløpende hatt elektroniske høringer av arbeidsdokumentene i regelverksutformingen.

32015R1428 Kommisjonens forslag til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1428/2015
om endring av (EF) nr. 244/2009, 245/2009 og 1194/2012
Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen vedtatt endring av eksisterende lovgivning om lyskilder til boliger. Endringen er
utformet som tilleggsforordning (amendment) 1428/2014 til den eksisterende forordning (EF) nr.
244/2009 om ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger og den eksisterende forordning (EU) nr.
1194/2012 om retningsbestemte lyskilder til boliger samt (EF) 245/2009 om lysrør og høytrykkslamper.
Lovgivningen har til formål å sikre en mer miljøvennlig utforming av produktene, for eksempel ved å
fastsette krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre
miljøpåvirkninger. Lovgivningen ligger innenfor rammene av økodesigndirektivet (2009/125/EF) og
gjennomføres med såkalte forordninger som har direkte rettsvirkning overfor EUs medlemsstater.
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Forordningene pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å selge produkter som lever
opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene skal være CE-merket. Energikrav til produkter er
ett av flere virkemidler for å nå EUs overordnede klimamål.
Produktene som omfattes av eksisterende lovgivning og endringene:
244/2009: Den vesentligste endring er at definisjonen av spesiallyskilder presiseres og at fase 6 for
klare lyskilder utsettes fra 1. september 2016 til 1. september 2018. Utsettelsen innebærer at den
tidligere planlagte utfasingen av klare halogenglødepærer i energiklasse C utsettes med 2 år. Fra 1.
september 2018 blir det ikke lenger tillatt å bringe i omsetning klare lyskilder med en lavere
energiklasse enn B (unntatt for lyskilder med andre sokler enn G9 eller R7s).
245/2009: Endring i minimumskrav til lystilbakegangsfaktorer og overlevelsesfaktorer for
høytrykksnatriumlamper og metallhalogenidlamper samt nye krav til erstatningslamper konstruert for
drift på høytrykks kvikksølvdamp lampeballaster.
1194/2012: Definisjonen av spesiallyskilder presiseres samt at energieffektivitetskravene endres.
Endringen har virkning 20 dager efter offentliggjøring i EU tidende.
Merknader
Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området.
LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
Forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter
(økodesignforskriften).
Rettslige konsekvenser
Økodesigndirektiv I (direktiv 2005/32/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 med virkning i 2008.
Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF), som avløser økodesigndirektiv I, ble innlemmet i EØSavtalen i 2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom
økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Gjennomføring av Kommisjonens forordning (EU)
Nr. 1428/2015 vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Får rettsakten administrative konsekvenser for Norge?
Generelt gjelder det at gjennomføringen av det stadig økende antall forordninger under
økodesigndirektiv II, vil medføre administrative konsekvenser for Norge på sikt. Konsekvensene består
i økt tilsynsvirksomhet, saksbehandling og informasjonsarbeid.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for energi, der berørte departementer er representert.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING
Vedlegg IV Energi
32013D0114 Retningslinjer for å beregne fornybarandelen fra varmeproduksjon i
varmepumper
Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak 1. mars 2013 gir retningslinjer for hvordan den fornybare energiproduksjonen fra ulike
vamepumpeteknologier skal beregnes under fornybardirektivet (2009/28/EC).
Vedtaket får kun virkning dersom det skal inkluderes fornybar energiproduksjon fra ulike varmpepumpeteknologier i forn
med tanke på om Norge har nådd fornybarmålet på 67,5% innen 2020, jf. fornybardirektivet artikkel 3 nr. 1.
Vedtaket / retningslinjene angir blant annet:
hva som kan anses som fornybar energi fra varmepumper (se pkt. 3.3)
hvilke klimatiske forhold som får innvirkning på estimert installert kapasitet (pkt. 3.5)
ulike måter å beregne fornybar energi fra ulike typer varmepumper (pkt. 3.10)
Retningslinjene har ikke blitt sendt på høring. De krever ikke gjennomføring i norsk regelverk
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Merknader:
Vedtaket / retningslinjene retter seg kun mot medlemslandene. Vedtaket / retningslinjene gir
medlemslandene en forpliktelse til å regne ut denne fornybarandelen slik skissert i retningslinjene /
vedtaket. Det vil derfor ikke være nødvendig å gjennomføre lov- eller forskriftsendringer som følge av
at retningslinjene tas inn i EØS-avtalen.
Det bør bemerkes at beregnet fornybar energibruk fra varmepumper i Norge vil bli litt for lavt ved bruk
av disse retningslinjene. Dette skyldes at parameteren som angir i hvilken utstrekning fornybarandel
fra varmepumper kan inkluderes i fornybarbrøken er fastsatt for å gjenspeile gjennomsnittlig
elektrisitetsmiks i EU. Dette er ikke representativt for det norske kraftsystemet, siden vannkraft utgjør
nær 100 prosent av elektrisitetsproduksjonen. Det anses imidlertid som mest hensiktsmessig å bruke
de beregningstekniske parameterne som er fastsatt i retningslinjene.
Forordningen antas ikke å ha spesielle rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser.
Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er behandlet i SU energi, og vurderes som EØS-relevant og akseptabel.
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-SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT RETTSAKTER
SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM VURDERES Å GRIPE VESENTLIG INN I
NORSK HANDLEFRIHET
Vedlegg XIII Transport
Kapittel II Veitransport
32015L0719 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719 av 29. april 2015 om
endring av rådsdirektiv 96/53/EF om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i
innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk
for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet
Sammendrag av innhold
Europakommisjonen (KOM) har vedtatt endring av direktiv 96/53/EF (og endringsdirektiv 2002/7/EF),
som regulerer de største tillatte dimensjoner i nasjonal og internasjonal vegtransport og de største
tillatte vekter i internasjonal vegtransport. Endringsdirektivet vil tilrettelegge for mer miljøvennlig og
trafikksikker transport, økt intermodal transport samt etablere felles kontrollsystem og –rutiner mv. å
sikre etterlevelse av direktivets bestemmelser om vekter- og dimensjoner. Endringsdirektivet ble
publisert i EUs Official Journal 6. mai 2015.
Norsk prosess i forbindelse med forslaget
Forslag til nytt direktiv ble straks etter at det ble presentert av EU lagt ut på departementets
hjemmeside og presentert på departementets faste møte med landtransportnæringen. Vegdirektoratet
arrangerte videre høringsmøte med transportbransjen 7. mai 2013 ifm. med sitt arbeid med å
utarbeide EØS-posisjonsnotat på forslaget. 14. mai 2013 ble direktivet tema på samferdselsminister
Arnstads møte med Kommisjonen v/ visepresident og transportkommissær Kallas.
Forslaget var gjenstand for diskusjon med Europakommisjonen på EFTA Transportarbeidsgruppe
WG-møtet med KOM 17. september 2013, NORDUK-møtet 10.-11. oktober 2013 og på NordiskBaltisk-ministermøte 16. oktober 2013.
Høsten 2013 ble norsk posisjon på forslaget utformet. Posisjonen ble oversendt av
samferdselsminister Solvik Olsen til Europaparlamentet og Det litauiske Rådsformannskapet 4.
desember 2013. Samferdselsministeren overleverte videre norsk posisjon på forslaget til Det
påtroppende greske Rådsformannskapet 9. desember 2013. Etter norsk initiativ ble det også
utarbeidet og oversendt en EFTA-posisjon i saken 17. mars 2014 til Parlamentet, Rådet og
Kommisjonen. Posisjonen, som var i tråd med norsk posisjon, kan leses her. Norsk syn på direktivet
ble også uttrykt på nordisk–baltisk ministermøte i Stavanger 26.-28. mai 2014. I prosessen har
departementet for øvrig hatt kontakt / fått innspill fra Norges Lastebileierforbund og NHO Logistikk og
Transport.
Merknader
Rettsakten vil innlemmes i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke.
Hjemmel i EU-traktaten
Forslaget er hjemlet i artikkel 91 om transport i Treaty on the Functioning of the European Union
(TFEU).
Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området
Generelle bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for bruk av kjøretøy på offentlig veg i Norge
er regulert i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kapittel 5. Særskilte bestemmelser om
tillatte vekter og dimensjoner for den enkelte vegstrekning er gitt i vegliste for riksveger (forskrift 23.
september 2014 nr. 1236 om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport,
tømmertransport og modulvogntog på riksveg (vegliste riksveg), forskrift 23. september 2014 nr. 1237
om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport på riksveg (Vegliste riksveg
spesialtransport)) og i veglister for fylkes- og kommunale veger for hvert fylke. Overtredelser på
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vektbestemmelsene og dimensjonsbestemmelsene er regulert i vegtrafikkloven § 31
(straffebestemmelse), § 36 (bruksforbud) § 36 a (gebyr for overlasting), forskrift 17, desember 1971 nr.
1 om gebyr for overlasting, forskrift om satser for overlastgebyr, forskrift om bruk av kjøretøy § 1-8
(hjemmel for å kreve avlasting av for lang, bredt eller tungt gods). Grensekryssende transporter
mellom de nordiske landene foregår iht. «Overenskomst 1985 mellom Danmark, Finland, Norge og
Sverige om gjensidig godkjennelse av førerkort og registrering av kjøretøyer» art. 7, der det går frem
at kjøretøy registret i et av landene kan benyttes i andre land, forutsatt at man forholder seg til
besøkslandets vektbestemmelser.
Nasjonal gjennomføring vil innebære at vegtrafikkloven (vtrl.) med tilhørende forskrifter trolig må
endres, bl. a. for å sikre nødvendig lovhjemmel for å gjøre avsender av en container ansvarlig for
overlast. I dag er det kun ”eier” av kjøretøyet som kan ilegges overlastgebyr, jf. vtrl. § 36 a). Forslaget
kan også innebære presiseringer av hjemmelsgrunnlaget for kontroll, bruk av resultatene for kontroll,
samt innføring av gebyr på bestemmelsene om lengde og bredde.
Administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige
Endringsdirektivets krav til nye kontrollsystemer og -rutiner vil ha økonomiske og administrative
konsekvenser for det offentlige. Hvor store disse konsekvensene vil bli vil avhenge av hvilket av de to
alternativene som velges nasjonalt: Kontrollsystemer i bakken eller online-løsninger mellom kjøretøy
og kontrollmyndighetene man nasjonalt velger. Konsekvensene vil også avhenge av endelig vedtatt
kontrollvolum. Økt kontroll med kjøretøyene vil imidlertid ha en positiv effekt på trafikksikkerheten og
redusere slitasjen på vegnettet.
Administrative og økonomiske konsekvenser for private
Økt mulighet til å anvende aerodynamiske innretninger vil føre til drivstoffbesparelser estimert til 5-10
% ved gjennomsnittshastigheter i intervallet 80-90 km/t. Det vil kunne ha positive konsekvenser for
eiere av kjøretøy/vogntog.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i SU transport og er vurdert EØS-relevant og akseptabel.

Vedlegg XIII Transport
Kapittel VI Sivil luftfart
32009R0080 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 80/2009 av 14.
januar 2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer og om oppheving
av rådsforordning (EØF) nr. 2299/89
Sammendrag av innhold
EDB-baserte reservasjonssystemer (ERS) gir kunden rask tilgang til informasjon om tilgjengeligheten
av flyrutetjenester og prisen for slike tjenester. De gir også reisebyråene mulighet til å foreta
øyeblikkelige bestillinger på kundenes vegne.
Ved etableringen av ERS-regelverket i 1989 (forordning (EØF) nr. 2299/89) ble en stor overvekt av
reservasjonene av flybilletter foretatt gjennom ERS. Dette innebar at ERS ved reisebyråene i praksis
var forbrukernes eneste distribusjonskanal ved anskaffelse av flybilletter. I tillegg var de fleste ERSene
eid og kontrollert av flyselskapene. Dette økte i følge EU-kommisjonen risikoen for misbruk av
markedsmakt, noe som gjorde det nødvendig med spesielt tilpassede regler. Hensikten var å sikre
gjennomsiktighet og forebygge diskriminerende konkurranseatferd både fra ERS- tilbyderne og
flyselskapene. ERS-tilbyderne ble pålagt å likebehandle flyselskaper og reisebyråer, mens
flyselskapene ble pålagt ikke å favorisere et ERS på bekostning av et annet.
Markedsmessige endringer som fremveksten av alternative bestillingskanaler har i følge EUkommisjonen i økende grad gjort det gjeldende regelverket lite tilpasset markedsforholdene.
Alternative distribusjonskanaler som flyselskapenes egne internettsider og kundesentre har gradvis
blitt viktigere. I dag bestilles 40 prosent av alle flybilletter i EU gjennom alternative kanaler og om lag
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60 prosent gjennom reisebyråer og ERS. I årene etter etableringen av regelverket i 1989 har i tillegg
mange flyselskaper gradvis avviklet sitt ERS eierskap. Bare ett av fire ERS (Amadeus) eies i dag
delvis av flyselskaper.
Formålet med forordning (EF) nr. 80/2009 er å tilpasse ERS-regelverket til disse markedsmessige
endringene. Hovedtrekket er at forordningen delvis deregulerer ERS-markedet og gir ERS-tilbyderne
muligheten til å konkurrere med alternative distribusjonskanaler på både pris og tjenesteinnhold.
Forenklingene øker flyselskapenes og ERS-tilbydernes frihet til å forhandle om reservasjonsavgiftene
og det innholdet flyselskapene leverer.
Forslaget videreførte forbudet mot konkurransebegrensende atferd. Dette gjelder spesielt tette bånd
mellom ERS leverandørene og leverandørene av transporttjenester. Andre viktige elementer i det nye
regelverket er;

-

at ERS-systemene skal opplyse om alle skatter, avgifter, gebyrer og ekstrabetalinger som
er uunngåelige og kan forutses;
at bestemmelser som sikrer en rettferdig fremvisning av reisealternativer videreføres;
at det åpnes for at busstjenester tilknyttet lufttransport i fremtiden skal inkluderes i ERS;
at det oppmuntres til at ERS-systemer i framtiden skal vise lett forståelig informasjon om
CO2 utslipp og drivstofforbruk og muligheter for alternativ transport for reiser under 5
timer; og
at flyselskaper fra EU/EØS og tredjeland skal likebehandles.

På samme måte som den eksisterende forordningen, omfatter den nye forordningen også
jernbanetjenester tilknyttet lufttransport. Kommisjonen viste i sitt forslag til at reglene om ikkediskriminering på pris har ført til faktisk diskriminering av jernbanetjenester siden gjennomsnittsverdien
av billettene er mindre. Ved å åpne for friere prissetting av reservasjonsavgifter vil det bli mulig å
forhandle fram avgifter bedre tilpasset verdien av deres tilbudte billetter. Dette vil gi jernbaneselskaper
sterkere incentiver til å tilby sine tjenester i ERS.
Artikkel 13 gir Kommisjonen myndighet til å pålegge et foretak å stanse virksomhet i strid med
forordningen. For å gjøre dette mulig er kommisjonen i artikkel 14 gitt kompetanse til å kreve
opplysninger fra berørte. Denne bestemmelsen er utformet på en enklere måte enn i forordning
2299/89. Kommisjonen skal etter ordlyden nøye seg med å be om opplysninger fra foretak eller
sammenslutninger av foretak, og skal dermed ikke kunne foreta egne inspeksjoner av lokaler og
transportmidler, slik som i dag. På samme måte er de gjeldende bestemmelsene om at tjenestemenn
fra den berørte medlemsstaten skal eller kan bistå Kommisjonen, fjernet. Det er følgelig ikke lenger
nødvendig å foreta noen grensegang mellom Kommisjonens og de nasjonale myndighetenes
oppgaver. Artikkel 16 inneholder nye og forbedrede regler om rettighetene til de foretakene som
Kommisjonens undersøkelser retter seg mot og klageren, og om identifiseringen og behandlingen av
fortrolig informasjon. Vi legger uten videre til grunn at det er naturlig at Kommisjonens oppgaver
legges til ESA når bestemmelsen tas inn i EØS-avtalen, dog med et viktig unntak i artikkel 15.
Merknader
Rettsakten vil innlemmes i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke.
Forordning (EF) 80/2009 er hjemlet i EF-traktatens artikler 71 og 80 nr. 2. Rådsforordning (EØF) nr.
2299/89 av 24. juni 1989 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer var frem til 2000
gjennomført med hjemmel i luftfartsloven kapittel 16. Ved endringsforordning (EF) nr. 323/99 av 8.
februar 1999 ble det bestemt at jernbanereiser tilknyttet lufttransport skal integreres i
reservasjonssystemet. Blant annet fordi den nye forordningen inkluderte jernbanetjenester ble
regelverket om EDB-baserte reservasjonssystemer tatt inn i norsk rett gjennom en egen lov om edbbaserte reservasjonssystemer for passasjertransport av 23. juni 2000 nr. 54.
Fordi denne loven refererer til den eldre forordningen må loven endres når den nye forordningen
gjennomføres.
Det legges opp til at den nye reservasjonsforordningen gjennomføres i norsk rett ved at det vedtas en
ny fullmaktslov, og at forordningen deretter som sådan gjennomføres ved forskrift. ESA gis etter
forordningen kompetanse til å gi pålegg til foretak om at ulovlig praksis skal opphøre (artikkel 13) og
om at de skal gi opplysninger til ESA (artikel 14). Videre gir artikkel 15 i forordningen ESA kompetanse
til å ilegge foretak i Norge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt for brudd på forordningen eller
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manglende etterlevelse av pålegg om å gi opplysninger til ESA. Etter den gamle forordningen har ESA
allerede i dag den kompetanse som de nevnte bestemmelsene gir.
Den gamle reservasjonsforordningen ble innlemmet i EØS-avtalen ved Stortingets samtykke til
godkjennelse av EØS-avtalen. I en erklæring fra EFTA-statene som er vedlagt EØS-komiteens
beslutning, heter det at forordningen omhandler blant annet myndighet til å ilegge bøter på et særlig
område innefor konkurranseretten. Innlemmingen av forordningen berører ikke institusjonelle
løsninger med hensyn til fremtidige rettsakter om overdragelse av myndighet til å sette i verk
sanksjoner utenfor området konkurranserett.
Ettersom det ikke skjer noen ny eller utvidet myndighetsoverføring til ESA ved innlemmelsen av den
nye forordningen i EØS-avtalen, kan Stortingets samtykke til innlemmelse av den nye
reservasjonsforordningen i EØS-avtalen derfor skje etter Grunnloven § 26 annet ledd.
Den nye reservasjonsforordningen reduseres faren for konkurransemessig misbruk og behovet for
rettslig regulering. Øket frihet gjør det enklere å tilpasse tjenestene til reisebyråenes og de reisendes
behov. Den innebærer en viss oppmykning av tidligere regelverk og er en modernisert tilpasning til det
reduserte behovet for regulering av omsetningen av flybilletter.
Når det gjelder økonomiske og administartive konsekvenser, har nasjonale mynidgheter hatt lite eller
ikke noe arbeid med å bistå ved håndhevingen av den tidligere reservasjonsforordningen. Den nye
forordningen innebærer at selv denne beskjedne rollen faller bort.
Sakkyndige instansers merknader
Forslag til gjennomføringslov for den nye forordningen var på høring ved årsskiftet 2013-2014. På
grunn av forordningens begrensede praktiske betydning er det bare NHO Luftfart og LO som har hatt
høringsmerknader. NHO Luftfart har ingen merknader og støtter departementets forslag om at
forordning (EF) nr. 80/2009 er en nødvendig tilpasning til dagens situasjon der størsteparten av
flybilletene selges via flyselskapens nettsider. LO har ingen kommentarer til "de generelle endringene i
forslaget til ny lov om reservasjonssystem for flyreiser, men vil utrykke skepsis til de delene av loven
hvor andre enn kompetente nasjonale organer skal kunne ilegge tvangsmulkt eller
overtredelsesgebyr".
Rettsakten har vært behandlet i SU transport og er vurdert EØS-relevant og akseptabel.

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG
INN I NORSK HANDLEFRIHET
32015R0962 Delegert Kommisjonsforordning (EU) 2015/962 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til innføring av sanntids
trafikkinformasjonstjenester på EU-nivå
Sammendrag av innhold
Dette er en delegert rettsakt i henhold til prosedyrer under Lisboatraktaten, som spesifiserer ett av de
seks prioriterte tiltakene i ITS-direktivet (2010/10/EU). Forordningen omhandler prioritert tiltak b) i ITSdirektivet, Tilgjengelighet av sanntids trafikkinformasjon. De seks prioriterte tiltakene i ITS-direktivet er:
1. Tilgjengelighet av multimodal reiseinformasjon
2. Tilgjengelighet av sanntids trafikkinformasjon
3. Et minimum av trafikksikkerhetsrelatert trafikkinformasjon uten vederlag for brukerne
4. Harmoniserte regler for eCall
5. Tilgjengelighet av informasjonssystemer for sikre og trygge parkeringsplasser for lastebiler og
nyttekjøretøy
6. Tilgjengelige bestillingstjenester for sikre og trygge parkeringsplasser for lastebiler og
nyttekjøretøy
Spesifikasjoner for tiltak c, d og e er allerede vedtatt av Kommisjonen i form av delegerte forordninger
(forordningene 886/2013, 305/2013 og 885/2013). Disse er alle tatt inn i EØS-avtalen.
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Spesifikasjonene for de prioriterte tiltakene er obligatoriske når tjenesten er i bruk, men det er opp til
hvert enkelt medlemsland å bestemme hvorvidt tjenesten skal innføres.
Formålet med den delegerte forordningen er å etablere spesifikasjoner som er nødvendige for å sikre
tilgjengelighet, publisering, utveksling, gjenbruk og oppdatering av data for innføring av sanntids
trafikkinformasjonstjenester på EU-nivå. Tjenesten skal i første rekke dekke vegene i TEN-T
nettverket, eventuelle motorveger som ikke er del av dette nettverket og, hvis relevant, prioriterte
soner som nasjonale myndigheter måtte ønske å peke ut.
Når trer spesifikasjonen i kraft?
Spesifikasjonen har tilbakevirkende kraft på allerede eksisterende tjenester. Overgangsperioden er 24
måneder fra datoen rettsakten trer i kraft. Forordningen ble rettskraftig i juli 2015, dvs. at Statens
Vegvesen må sikre at tjenesten utformes i samsvar med kravene innen juli 2017.
Samsvarsvurdering
For å påse at kravene i forordningen blir oppfylt skal medlemsstatene vurdere hvorvidt kravene i
forordningen følges opp av vegmyndighetene, vegoperatører, digitale kartprodusenter og
tjenesteytere. Denne kontrollfunksjonen er tenkt tillagt Vegtilsynet, som også skal utføre lignende
kontrollfunksjon for en av de andre forordningene som er vedtatt i EU innenfor rammene av ITSdirektivet (forordningen 886/2013).
Private brukere av data som er regulert i denne forordningen vil måtte oppfylle visse krav, bl.a. å
melde tilbake til Statens Vegvesen dersom de oppdager feil i datamaterialet og å kommunisere
oppdateringer ut til sluttbrukerne så raskt som mulig. Statens Vegvesen kan innarbeide formuleringer
om disse kravene i en form for kontrakt som inngås når private og andre aktører ber om tilgang til
dataene. Det må jobbes videre med hvordan dette skal løses i praksis og hva som skal være
eventuelle sanksjonsmuligheter dersom brukere av data ikke oppfyller kravene.
Oppfølging
Medlemsslandene skal innen 12 mnd. etter at rettsakten er gjort gjeldende, og senere hvert annet år,
rapportere om utviklingen i tjenesten(e) til Kommisjonen.
Merknader
Norsk politikk på ITS-området er omtalt i Nasjonal Transportplan 2014-2023. ITS er et viktig bidrag til å
nå transportpolitiske mål. Nye ITS-løsninger utvikles i et internasjonalt miljø, og det er norsk politikk at
vi skal ta del i denne utviklingen, slik at norske transportsystemer kan effektiviseres og forbedres
parallelt med andre lands transportsystemer.
Det finnes i dag ikke et eget norsk regelverk på ITS-området, med dette er ventet å komme når den
nye ITS-loven blir vedtatt i Stortinget i løpet av 2015. Det finnes imidlertid en del bestemmelser som
regulerer anvendelsen av ITS i Norge. PSI-direktivet (Direktiv 2003/98/EF), som har til formål å sikre
en minimumsharmonisering av nasjonale regler om viderebruk av offentlige dokumenter, er
eksempelvis implementert i Norge gjennom offentleglova. Visse transportdata er omfattet av PSIdirektivet. EFC-direktivet (Direktiv 2004/52/EF), som skal sikre etableringen av en felles europeisk
betalingstjeneste for trafikantbetaling, er eksempelvis tenkt gjort med hjemmel i Vegloven og
Vegtrafikkloven.
Rettslige konsekvenser
Forordningen gjennomføres i norsk rett gjennom forskrift som hjemles i den nye ITS-loven. ITS-loven
ble behandlet i Stortinget 24. november 2015.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Forventes forslaget å få administrative konsekvenser i Norge?
Det forventes ikke at forordningen får administrative konsekvenser.
Forventes forslaget å få økonomiske konsekvenser i Norge? (Både private og offentlige)
Arbeidet som må gjøres i Statens vegvesen for å oppfylle kravene i forordningen vil bli dekket innenfor
etatens årlige budsjettrammer til ITS.
Det ventes ikke at forordningen vil ha økonomiske konsekvenser av betydning for private aktører. Det
ligger i forordningen noen føringer om at brukere av offentlige data regulert i denne forordningen må
oppfylle visse krav dersom de skal bruke disse dataene (krav om at data må oppdateres, de private
aktørerene plikter å melde tilbake til Vegvesenet dersom de oppdager feil i datamaterialet, osv.).
Samferdselsdepartementet betrakter ikke dette som en kostnad for de private aktørerene.
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Sakkyndige instansers merknader
En ekspert fra Statens Vegvesen har deltatt i ekspertgruppen som har utformet kravene i
forordningene og SVV har vurdert det som håndterbart å oppfylle kravene i forordningen innen våren
2017 som er fristen for implementering.
Rettsakten har vært behandlet i SU Transport, som fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
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