EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i
EØS-komitéen 8. februar 2019
I det nedenstående følger oversikt inndelt som følger:
Under pkt I følger rettsakter som krever lov- eller budsjettendring, samt rettsakter som krever
forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet.
Under pkt II følger rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk
handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

I.

Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter som
krever forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk
handlefrihet

FINANSDEPARTEMENTET
32015R0751 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 av 29. april 2015 om
formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
Sammendrag av innhold
Forordning om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner må sees i sammenheng
med forslaget til revidert betalingstjenestedirektiv (PSDII - 32015L2366), jf. eget EØS-notat. Formålet
med forordningen er å redusere kostnadene for bruk av betalingstjenester. I tillegg forbys praksis
som forhindrer forbrukere og brukersteder fra å få nøyaktig informasjon om gebyrer.
Det antas at forordningen gjelder alle transaksjoner som gjennomføres innen EU-området, uavhengig
av valutaen som benyttes.
Forordningen inneholder både regulering av interbankgebyr og regler om handelspraksis.
Reglene om formidlingsgebyrer i forordningens kapittel 2 innfører maksimumsgrenser for
formidlingsgebyrer for bruk av debet- og kredittkort.
Forordningen deler inn kortbaserte betalingstransaksjoner i et regulert og et uregulert område. Det
regulerte området omfatter forbrukeres debet- og kredittkort, samt internett- og mobile betalinger
som er basert på slike kort. Forordningens regler om formidlingsgebyr skal etter forslaget ikke gjelde
korttransaksjoner innenfor såkalte "tre-partssystem"
Forordningen innfører maksgrenser for formidlingsgebyrer. Maksgrensene vil utgjøre henholdsvis 0,2
og 0,3 pst. av transaksjonsverdien for debet- og kredittkort. Tilleggsgebyrer ved bruk av slike kort
forbys også. Med tilleggsgebyr menes de gebyr som noen ganger settes for bruk av debet- eller
kredittkort, for eksempel ved kjøp av flybilletter. Medlemslandene er gitt mulighet til innenlands
sette lavere maksgrense for transaksjonsverdien for debetkort, og også til å la
betalingstjenestetilbydere kreve et fast beløp per transaksjon på nærmere angitte vilkår. Også for
kredittkort er det gitt adgang til å sette lavere maksgrense for transaksjonsgebyr innenlands.
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Reglene om handelspraksis i forordningens kapittel 3 gjelder både "tre-parts betalingsordninger" og
"fire-parts betalingsordninger". Kapittel 3 om handelspraksis inneholder blant annet regler om
følgende:
•
Adgangen til å bruke avtaleklausuler om at dersom ett kort aksepteres, så må alle kort fra
samme merke aksepteres ("Honour All Cards Rule") vil begrenses. Slike regler/avtaleklausuler er
vanlige i dag og innebærer for eksempel at dersom et brukersted aksepterer et debetkort fra et
merke, så må også de dyrere kredittkortene, gullkortene og forretningskortene aksepteres.
•
Enhver regel/avtaleklausul som forhindrer selger fra å styre kundene mot billigere eller mer
effektive betalingsløsninger (“No Steering Rule”) vil forbys. PSDII forbyr ekstragebyr på kort som
faller inn under maksgrensene på 0,2 eller 0,3 pst. Dette betyr at selger bare kan ta ekstragebyr for
de kort som faller utenfor ordningen, som "business-kort" og kort i tre-partssystemer.
Medlemsstater kan ikke forby ekstragebyr for bruk av slike kort.
•
Enhver regel/avtaleklausul som forhindrer brukerstedet fra å vise kundene gebyrene som
betales forbys.
Forordningen stiller krav om at medlemslandene påser at det finnes utenomrettslige
tvisteløsningsorgan for behandling av tvister mellom betalingsmottakere og
betalingstjenestetilbydere under forordningen. Kravet gjelder etter sin ordlyd uavhengig av om
tvisten oppstår innenfor eller utenfor et forbrukerforhold.
Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det materielle innholdet i bestemmelsene i forordningen er allerede i all hovedsak gjennomført i
norsk rett i forskrift om fomidlingsgebyr i kontordninger mv.
Det vil påløpe noe økonomiske og administrative konsekvenser ved at Norge må legge til rette for at
utenomrettslige tvisteløsningsorgan også skal omfatte tvister som ikke berører forbrukere.
Rettslige konsekvenser
Dersom forordning om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner blir tatt inn i EØSavtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon med hjemmel i finansforetaksloven og
betalingssystemloven (henvisning). Bestemmelsene i forordningen er i all hovedsak førtidig
gjennomført i forskrift av 27. juni 2016 nr. 827 om formidlingsgebyr i kortordninger mv som er
fastsatt med hjemmel i betalingssystemloven § 6-1 og finansforetaksloven § 16-6. Kravet om
utenrettslige tvisteløsningsorgan er ikke inntatt i forskrift om formidlingsgebyr, og inngår heller ikke i
Finansklagenemnda Banks ansvarsområde per i dag. Det tas derfor forbehold om Stortingets
samtykke knyttet til dette kravet.
Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som relevant og
akseptabel.
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32014R0909 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 (EU) nr. 909/2014 av 23. juli
2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler samt
om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 236/2012
Sammendrag av innhold
Forordning 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjøret og om verdipapirregistre ("CSDforordningen") ble vedtatt i EU 23. juli 2014.
Formålet med forordningen er å bidra til et felleseuropeisk marked for oppgjørs- og
verdipapirregistreringstjenester samt å øke sikkerheten og effektiviteten i verdipapiroppgjøret,
særlig ved grenseoverskridende oppgjør.
Hovedinnhold:
Registreringsplikt
• Selskaper som utsteder omsettelige verdipapirer som er notert på regulert marked, må f.o.m.
1. januar 2023 registrere disse i elektronisk form i et verdipapirregister.
• Omsettelige verdipapirer skal registreres i elektronisk form i et verdipapirregister før de
handles på regulerte markedsplasser, multilaterale handelsfasiliteter ("MHF") eller "organised
trading facilities" ("OTF").
• Utsteder av finansielle instrumenter velger selv i hvilket verdipapirregister de finansielle
instrumentene skal innføres, og kan herunder velge verdipapirregistre i andre medlemsland.
Dette gjelder med forbehold for selskapsretten i utsteders hjemland. Verdipapirregisteret har
begrenset adgang til å nekte å tilby tjenester til en utsteder.
Tiltak for å forbedre verdipapiroppgjørene:
• Oppgjørsperioden for omsettelige verdipapirer handlet på regulert marked, MHF eller OTF,
skal f.o.m. 1. januar 2015 være maksimalt handelsdag + 2 dager ("T+2").
• Verdipapirregistre og regulerte markeder, MHF og OTF pålegges plikt til å treffe nærmere
angitte tiltak med sikte på å øke oppgjørsgraden i verdipapiroppgjørssystemene.
• Det innføres "buy in"-regler for tilfeller der deltakere i verdipapiroppgjørssystemer ikke
oppfyller sin plikt til rettidig levering av finansielle instrumenter. Det innebærer at de finansielle
instrumentene kjøpes inn for den misligholdende oppgjørsdeltakerens regning og leveres til den
mottakende oppgjørsdeltakeren.
• Verdipapiroppgjørssystemer som har et verdipapirregister som operatør, må være godkjent i
samsvar med direktiv 98/26/EF (finalitetsdirektivet). Det innføres begrensninger på hvem som kan
være operatører av et verdipapiroppgjørssystem.
Regulering av verdipapirregistre
• Verdipapirregistre defineres som en juridisk person som opererer et
verdipapiroppgjørssystem og som i tillegg tilbyr minimum én av følgende to tjenester: i) innføring
av finansielle instrumenter i elektronisk form ("notary service") og ii) føring av konti for
kreditering og debitering av finansielle instrumenter på øverste nivå, dvs. verdipapirkonti som
føres for reell eier av de finansielle instrumentene eller for vedkommendes forvalter (ved en kjede
av flere forvaltere er det den første forvalteren i kjeden, det vil si den som er lengst unna reell
eier, som er avgjørende) ("central maintenance service")
• Det er krav om tillatelse for verdipapirregistre, og disse skal være underlagt tilsyn
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• Det innføres felles organisatoriske og operasjonelle krav til verdipapirregistre, herunder
kapitalkrav, krav om egnede ledere og regler om adgangen til å utkontraktere oppgaver.
• Verdipapirregistre kan bare tilby tilleggstjenester som bidrar til å øke sikkerheten,
effektiviteten og gjennomsiktigheten i verdipapirmarkedet, og de har begrenset adgang til å ha
eierandeler i andre foretak.
• Verdipapirregistre kan ikke tilby banktjenester i samme juridiske enhet. EU-kommisjonen gis
en snever adgang til å til å dispensere fra dette forbudet.
• Oppgjørsbanker som er en del av samme konsern som et verdipapirregister, kan kun tilby
banktjenester knyttet til verdipapiroppgjøret.
• Linker mellom verdipapirregistre blir regulert. Linkene må godkjennes av tilsynsmyndigheten.
Verdipapirregistre får begrenset adgang til å nekte andre verdipapirregistre å etablere link til det,
selv om dette nødvendiggjør utvikling av spesialfunksjoner for det andre verdipapirregisteret.
• Det innføres et europeisk pass for verdipapirregistre, det vil si at et verdipapirregister som er
autorisert i et medlemsland kan yte tilsvarende tjenester i andre medlemsland gjennom filial eller
grensekryssende virksomhet. Tilsynsmyndigheten i verdipapirregisterets hjemland kan nekte
samtykke til at verdipapirregisteret yter tjenester i andre medlemsland dersom den har grunn til å
tvile på at verdipapirregisterets administrative struktur eller finansielle situasjon er tilstrekkelig,
hensyntatt tjenestene det ønsker å levere i vertsstaten(e).
• Verdipapirregistre fra tredjeland kan yte tjenester i medlemslandene dersom de godkjennes
av ESMA. Det er oppstilt vilkår for når ESMA kan gi slik godkjennelse, bl.a. krav om at EUkommisjonen har truffet vedtak om at verdipapirregistre fra det aktuelle tredjelandet er under
effektivt tilsyn og er underlagt regulatoriske krav som er likeverdige med kravene i CSDforordningen.
• Verdipapirregistre kan kreve tilgang til transaksjonsopplysninger fra oppgjørssentraler og
markedsplasser på ikke-diskriminerende og transparent basis.
• Oppgjørssentraler og markedsplasser kan kreve tilgang til et verdipapirregisters
oppgjørssystem på ikke-diskriminerende og transparent basis.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer
forordningen, kan gjennomføres ved en inkorporasjonsbestemmelse i ny verdipapirregisterlov.
Forordningen gjør det nødvendig å oppheve og endre ikke ubetydelige deler av gjeldende
verdipapirregisterlov. En arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet på oppdrag fra
Finansdepartementet, har i en rapport 3. november 2016 foreslått ny lov om verdipapirregistre og
om verdipapiroppgjør, der forordningen er foreslått å bli del av den nye loven. Den 2. november
2018 la regjeringen frem et forslag til ny verdipapirsentrallov som vil erstatte dagens
verdipapirregisterlov og som gjennomfører forordningen ved inkorporasjon, jf. Prop. 7 L (2018-2019).
Proposisjonen er til behandling i Stortinget.
Økonomiske og administrative konsekvenser
I rapport 3. november 2016 fra arbeidsgruppen som nevnt ovenfor, fremgår blant annet at
gjennomføring av forordningen skal sikre et sikkert, effektivt og smidig oppgjør av finansielle
instrumenter innenfor EØS-området. Videre fremgår det at nasjonale verdipapirregistre forventes å
bli mer sammenkoblede gjennom linker. Det fremgår også at markedsaktører kan få større kostnader
knyttet til blant annet innsending av handelsbekreftelser. Dessuten vil kravene i forordningen gjøre
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det nødvendig å endre systemene som verdipapirregisteret i dag benytter. Arbeidsgruppen har også
vist til at dersom utsteder velger å registrere sine finansielle instrumenter i et utenlandsk
verdipapirregister, kan det øke kostnaden for norske eiere av instrumentene, ved at de selv må
sende skattemyndighetene skatterelevant informasjon.
Sakkyndige instansers merknader
Arbeidsgruppen som har utarbeidet rapport 3. november 2016, har foreslått ny lov om
verdipapirregistre og om verdipapiroppgjør for å gjennomføre fremtidige EØS-forpliktelser som
tilsvarer forordningen i norsk rett. Spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har
vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

II.

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

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
32018D0993 Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/993 av 11. juli 2018 om endring av beslutning (EU)
2017/1214, (EU) 2017/2015, (EU) 2017/2016, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 når det gjelder
overgangsperiodens varighet – EØS-notat om rettsakten

FINANSDEPARTEMENTET
32016R1712 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1712 av 7. juni 2016 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og
krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske
reguleringsstandarder som spesifiserer et minstesett av opplysninger om finansielle kontrakter som
skal inngå i de detaljerte registrene, og under hvilke omstendigheter kravet bør pålegges –
EØS-notat om rettsakten
32016R0911 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/911 av 9. juni 2016 om fastsettelse
av tekniske standarder med hensyn til formen på og innholdet i beskrivelsen av avtaler om
gruppeinintern finansiell støtte i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv2014/59/EU om
fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og
verdipapirforetak – EØS-notat om rettsakten
32017R0389 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/389 av 11. november 2016 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til parametrene for beregning
av overtredelsesgebyrer for manglende oppgjør samt verdipapirsentralers virksomhet i vertsstater –
EØS-notat om rettsakten
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32017R0390 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/390 av 11. november 2016 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske
reguleringsstandarder for visse tilsynskrav for verdipapirsentraler og utpekte kredittinstitusjoner som
tilbyr tilknyttede banktjenester – EØS-notat om rettsakten
32017R0391 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/391 av 11. november 2016 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske
reguleringsstandarder for ytterligere spesifisering av innholdet i rapporteringen av internalisert
oppgjør – EØS-notat om rettsakten
32017R0392 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/392 av 11. november 2016 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske
reguleringsstandarder for krav til tillatelse til, tilsyn med og drift av verdipapirsentraler –
EØS-notat om rettsakten
32017R0393 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/393 av 11. november 2016 om
fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene og framgangsmåtene for rapportering
og overføring av opplysninger om internalisert oppgjør i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 909/2014 – EØS-notat om rettsakten
32017R0394 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/394 av 11. november 2016 om
fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardskjemaer, -maler og -framgangsmåter
for tildeling av tillatelse til, gjennomgåelse og vurdering av verdipapirsentraler, for samarbeidet
mellom myndigheter i hjemstaten og vertsstaten, for samrådet med myndigheter som medvirker ved
tildeling av tillatelser til å yte tilknyttede banktjenester, for tilgang knyttet til verdipapirsentraler og
for formatet på de registrene som verdipapirsentralene skal føre i samsvar med europaparlamentsog rådsforordning (EU) nr. 909/2014 – EØS-notat om rettsakten
32017R0309 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/309 av 23. februar 2017 om
fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2016 til 30. mars 2017 i samsvar
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet
innen forsikring og gjenforsikring – EØS-notat om rettsakten
32017R0812 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/812 av 15. mai 2017 om
fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars til 29. juni 2017 i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen
forsikring og gjenforsikring – EØS-notat om rettsakten
32017R1421 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1421 av 2. august 2017 om
fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni til 29. september 2017 i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen
forsikring og gjenforsikring – EØS-notat om rettsakten
32017R2015 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2015 av 9. november 2017 om
fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2017 til 30. desember 2017 i
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve
virksomhet innen forsikring og gjenforsikring – EØS-notat om rettsakten
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET/ LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET/NÆRINGS- OG
FISKERIDEPARTEMENTET
32018R0685 Kommisjonsforordning (EU) 2018/685 av 3. mai 2018 om endring av vedlegg II, III og IV
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for
rester av abamektin, øl, fluopyram, fluksapyroksad, maleinhydrasid, sennepsfrøpulver og teflutrin i
eller på visse produkter – EØS-notat om rettsakten
32018R0686 Kommisjonsforordning (EU) 2018/686 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester
av klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr i eller på visse produkter – EØS-notat om rettsakten
32018R0687 Kommisjonsforordning (EU) 2018/687 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester
av acibenzolar-s-metyl, benzovindiflupyr, bifentrin, biksafen, klorantraniliprol, deltametrin,
flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimetalin og teflubenzuron i eller på visse
produkter – EØS-notat om rettsakten
32018R0832 Kommisjonsforordning (EU) 2018/832 av 5. juni 2018 om endring av vedlegg II, III og V
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for
rester av cyantraniliprol, cymoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid,
fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargitt,
pyrimetanil, sulfoksaflor og trifloksystrobin i eller på visse produkter – EØS-notat om rettsakten
32018R1587 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1587 av 22. oktober 2018 om
tilbakekalling av utpekingen av Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, som EUreferanselaboratorium for restmengder oppført i gruppe B nr. 3 bokstav c) i vedlegg I til rådsdirektiv
96/23/EF – EØS-notat om rettsakten

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
32018R0555 Kommisjonsforordning (EU) 2018/555 av 9. april 2018 om et samordnet flerårig
kontrollprogram i Unionen for 2019, 2020 og 2021 for å sikre overholdelse av øvre grenseverdier for
rester av pesticider i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og for å vurdere
forbrukernes eksponering for disse restene – EØS-notat om rettsakten
32018R1259 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1259 av 20. september 2018 om endring av
forordning (EU) nr. 873/2012 om overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og
kildematerialer fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når
det gjelder forlengelse av overgangsperioden i artikkel 4 for aromaen «grillaromakonsentrat
(vegetabilsk)» FL-nr. 21.002 – EØS-notat om rettsakten
32018R1246 Kommisjonsforordning 2018/1246 av 18. september 2018 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til oppføring av
trepyrolysedestillat på EU-listen over aromaer – EØS-notat om rettsakten
32018R1023 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023 av 23. juli 2018 som retting
av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler –
EØS-notat om rettsakten
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32018R1631 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1631 av 30. oktober 2018 om
tillatelse til å bringe tranebærekstrakt i pulverform i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten
32018R1632 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1632 av 30. oktober 2018 om
tillatelse til å bringe basisk myseproteinisolat fra kumelk i omsetning som et nytt næringsmiddel i
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten
32018R1633 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1633 av 30. oktober 2018 om
tillatelse til å bringe raffinert rekepeptidkonsentrat i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten
32018R1647 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1647 av 31. oktober 2018 om
tillatelse til å bringe hydrolysat fra egghinne i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten
32018R1648 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1648 av 29. oktober 2018 om
tillatelse til å bringe xylo-oligosakkarider i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET/ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET/JUSTIS- OG
BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
32018R1513 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1513 av 10. oktober 2018 om endring av vedlegg XVII
til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger
for kjemikalier (REACH) med hensyn til visse stoffer som er klassifisert som kreftframkallende,
kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B –
EØS-notat om rettsakten

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
32018D1477 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1477 av 2. oktober 2018 om
vilkårene for godkjenning av biocidprodukter som inneholder etylbutylacetylaminopropionat,
forelagt av Belgia i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012
EØS-notat om rettsakten
32018D1479 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1479 av 3. oktober 2018 om
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter av
produkttype 8 – EØS-rettsakten
32018D1622 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1622 av 29. oktober 2018 om
avslag på godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 – EØS-notat om rettsakten
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32018D1623 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1623 av 29. oktober 2018 om mygg
som på en ikke-naturlig måte er blitt smittet med Wolbachia og benyttet til bekjempelse av
smittebærere, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 –
EØS-notat om rettsakten
32018D1147 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1147 av 10. august 2018 om
etablering av BAT-konklusjoner for avfallsbehandling etter europaparlaments- og rådsdirektiv
2010/75/EU – EØS-notat om rettsakten
32016D2324 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2324 av 19. desember 2016 om
formatet på meldingen om planlagt oppstart av gjenvinning av skip som kreves i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip –
EØS-notat om rettsakten
32016D2322 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2322 av 19. desember 2016 om
formatet på erklæringen om sluttført gjenvinning av skip som kreves i henhold til europaparlamentsog rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip – EØS-notat om rettsakten
32018D0749 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/749 av 18. mai 2018 om
anerkjennelse av Kroatias rapport om typiske klimagassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer i
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF – EØS-notat om rettsakten
32016D2325 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2325 av 19. desember 2016 om
formatet på sertifikatet for fortegnelsen over farlige materialer som utstedes i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip –
EØS-notat om rettsakten
32016D2323 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 av 19. desember 2016 om
opprettelse av den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip – EØS-notat om rettsakten
32016D2321 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2321 av 19. desember 2016 om
formatet på gjenvinningssertifikatet som utstedes i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 - EØS-notat om rettsakten
32018D0684 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/684 av 4. mai 2018 om endring av
gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for å oppdatere den europeiske listen over
skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 –
EØS-notat om rettsakten

KULTURDEPARTEMENTET
32018R0596 Europaparlaments- og rådsforordning av 18. april 2018 om endring av forordning (EU)
(EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Kreativt Europa (2014-2020) –
EØS-notat om rettsakten
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LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
32018D1136 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1136 av 10. august 2018 om
risikoreduserende- og styrkede biosikkerhetstiltak, samt systemer for tidlig påvisning når det gjelder
ville fuglers risiko for å overføre smitte av høypatogen aviær influensavirus til fjørfe –
EØS-notat om rettsakten
32018R1550 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1550 av 16. oktober 2018 om
forlengelsen av godkjenningen av benzosyre som et fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og
slaktegriser, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 (innehaver av
godkjenningen DSM Nutritional Products Sp. z o. o.) – EØS-notat om rettsakten
32018L1027 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1027 av 19. juli 2018 om endring av
rådsdirektiv 66/402/EØF med hensyn til isolasjonsavstander for Sorghum spp. –
EØS-notat om rettsakten
32018R0691 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/691 av 7. mai 2018 om
godkjenning av basisstoffet talkum (E553B) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32018R0660 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/660 av 26. april 2018 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet bentazon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32018R0690 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/690 av 7. mai 2018 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive
stoffet fenazakin – EØS-notat om rettsakten
32018R0755 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/755 av 23. mai 2018 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som et aktivt stoff som bør erstattes i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om
endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 –
EØS-notat om rettsakten
32018R0670 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/670 av 30. april 2018 om endring
av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden
for de aktive stoffene bromukonazol, buprofezin, haloksyfop-P og napropamid –
EØS-notat om rettsakten
32018R0692 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/692 av 7. mai 2018 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet zoksamid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32018R0679 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/679 av 3. mai 2018 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet forklorfenuron i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
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32018R0710 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/710 av 14. mai 2018 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet siltiofam i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32018R0783 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/783 av 29. mai 2018 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive
stoffet imidakloprid – EØS-notat om rettsakten
32018R0785 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/785 av 29. mai 2018 med hensyn til
vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet tiametoksam – EØS-notat om rettsakten
32018R1060 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1060 av 26. juli 2018 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet trifloksystrobin i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32018L1028 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1028 av 19. juli 2018 om retting av
gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF med hensyn til
oppføring av nye arter og det botaniske navnet på arten Lolium x boucheanum Kunth –
EØS-notat om rettsakten

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
32018R1048 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1048 om krav til utnyttelsen av
luftrommet og operasjonelle prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon (PBN) –
EØS-notat om rettsakten
32018R0649 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/649 av 23. januar 2018 om endring av
vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å ta høyde for utviklingen i
massen til nye personbiler som ble registrert i 2014, 2015 og 2016 – EØS-notat om rettsakten
32018R0259 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/259 av 21. februar 2018 om
endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 for å tilpasse den til endringen i den
forskriftsmessige testprosedyren og for å forenkle de administrative prosedyrene ved søknad og
sertifisering – EØS-notat om rettsakten
32018R0258 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/258 av 21. februar 2018 om
endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 for å tilpasse den til endringen i den
forskriftsmessige testprosedyren og for å forenkle de administrative prosedyrene ved søknad og
sertifisering – EØS-notat om rettsakten
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