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Oversikt over foreslåtte EU-rettsakter med antatt EØS-relevans – Utkast til 

kommisjonsrettsakter under komitebehandling eller sendt til Europaparlamentet og 

Rådet for klarering  

 

Rapporten inneholder en oversikt pr 14.6.2019 over delegerte kommisjonsrettsakter  

vedtatt av Kommisjonen og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet, og utkast til 

kommisjonsrettsakter som er votert (positiv anbefaling) av relevant ekspertkomite. 

 

Rettsaktene er sortert på ansvarlig(e) departement(er) og tentativ plassering i EØS-avtalen. 

Rettsakter som er kommet til siden forrige halvårsrapport er merket med [ny].  

 

Understreket tekst som begynner med «D» (eksempel 1 under) lenker til rettsaktens faktaark i 

Kommisjonens såkalte komitologiregister.  

 

Understreket tekst som begynner med «C» (eksempel 2 under) lenker til rettsakten i Rådets 

dokumentregister. Dette gjelder såkalte kommisjonsdelegerte rettsakter som må klareres med 

Rådet og Europaparlamentet før de kan publiseres.  

 

På dette stadiet er som oftest kun den engelske språkutgaven tilgjengelig.  

 

Eksempel 1:  

 

[ny] D060957/02 - (Utkast) Kommisjonsdirektiv om endring, for tilpasning til den tekniske 

utviklingen, av vedlegget til rådsdirektiv 80/181/EØF med hensyn til definisjonene av 

grunnleggende SI-enheter 

 EØS-notat 

 

Eksempel 2: 

 

[ny] C(2019) 1900 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. mars 2019 

om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– 

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

forsikring og gjenforsikring (Solvens II) 

 EØS-notat 

 

For regelverk på forslagsstadiet under komitologiprosedyrene vil det kun utarbeides EØS-

notat for rettsakter av vesentlig betydning. I tilfeller der det pr 14.6.2019 var utarbeidet EØS-

notat for rettsakten, er det en lenke til EØS-notatet under rettsaktens tittel. I øvrige tilfeller vil 

linjen under være tom. Det anbefales likevel å foreta søk etter rettsakten på 

www.regjeringen.no/eos-notatbasen, da EØS-notat kan ha blitt opprettet på et senere 

tidspunkt. 

 

 
  

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17339&ds_id=60957&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mars/direktivet-for-maleenheter-endringsbestemmelser-om-si-enheter/id2641502/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1900&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/endring-av-gjennomforingsbestemmelser-for-solvens-ii/id2652897/
http://www.regjeringen.no/eos-notatbasen
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BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 

 

Miljø: generelt (EØS-avtalens vedlegg XX.I) 

 

[ny] D060950/02 - (Utkast) Kommisjonsbeslutning om endring av vedtak 2009/300/EF 

beslutning (EU) 2015/2099 om gyldighetsperioden til miljøkriteriene for tildeling av 

EUs miljømerke til visse produkter og til de tilknyttede vurderings- og og 

verifikasjonskravene 

 EØS-notat 

 

  

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17347&ds_id=60950&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mars/eu-miljomerke---gyldighetsperioden-til-miljokriteriene-til-fjernsyn-samt-vekstmidler-jordforbedringsmidler-dekningsmaterialer-rundt-planter/id2640084/
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FINANSDEPARTEMENTET 

 

Finansielle tjenester: forsikring (EØS-avtalens vedlegg IX.I) 

 

[ny] C(2019) 3448 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 13. mai 2019 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til 

reguleringstekniske standarder for tilpasning av grunnbeløpene i euro for 

yrkesansvarsforsikring og for forsikrings- og gjenforsikringsformidleres finansielle 

kapasitet 

 

[ny] C(2019) 1900 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. mars 2019 

om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– 

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

forsikring og gjenforsikring (Solvens II) 

 EØS-notat 

 

Finansielle tjenester: banker og andre kredittinstitusjoner (EØS-avtalens vedlegg IX.II) 

 

[ny] C(2019) 1997 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn til 

reguleringstekniske standarder om kriteriene for utpeking av sentrale kontaktpunkter 

innenfor betalingstjenester og funksjonene til disse sentrale kontaktpunktene 

 

Finansielle tjenester: børs og verdipapirer (EØS-avtalens vedlegg IX.III) 

 

[ny] C(2019) 3921 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 29. mai 2019 

om retting av den romenske utgaven av delegeret forordning (EU) 2018/1229 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin 

 

[ny] C(2019) 3785 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 28. mai 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til 

reguleringstekniske standarder for homogeniteten av de underliggende 

sverdipapiriseringseksponeringer 

 

[ny] C(2019) 2082 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. mars 2019 

om endring av delegert forordning (EU) 2017/1799 med hensyn til fritak for People's 

Bank of China fra kravene om før- og etterhandelsgjennomsiktighet 

 

[ny] C(2019) 2022 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til 

reguleringstekniske standarder for nøkkelregnskapsopplysninger i 

prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av prospekter, annonsering 

angående verdipapirer, tillegg til et prospekt og meldingsportalen, og om oppheving av 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 og (EU) 2016/301 

 EØS-notat 

 

[ny] C(2019) 2020 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til 

format, innhold, kontroll og godkjenning av prospektet som skal offentliggjøres når 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=3448&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1900&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/endring-av-gjennomforingsbestemmelser-for-solvens-ii/id2652897/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1997&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=3921&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=3785&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=2082&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=2022&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/prospektforordningen-for-verdipapirer-utfyllende-bestemmelser/id2652896/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=2020&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC


 

4 
 

verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til omsetning på et regulert 

marked, og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 

 EØS-notat 

 

[ny] C(2018) 8442 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 13. desember 

2018 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 når det gjelder 

visse registreringskrav for fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er i forbindelse 

med til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 

 

[ny] D060513/01 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om anerkjennelsen 

av den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen i Japan når 

det gjelder derivattransaksjoner under tilsyn av Japan Financial Services Agency som 

likeverdig med kravene til verdivurdering, tvisteløsning og margin i artikkel 11 i 

europaparlaments- og rådsforordning nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale 

motparter og transaksjonsregistre  
 

D056217/01 – (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om likeverdigheten av de 

rettslige og tilsynsmessige rammer som finner anvendelse på verdipapirbørser i Sør-Afrika i 

overenstemmelse med europaparlamentets- og rådsdirektiv 2014/65/EU  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/prospektforordningen-for-verdipapirer-utfyllende-bestemmelser-om-format-innhold-kontroll-og-godkjenning/id2652894/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2018&number=8442&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=60513&version=1
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=56217&version=1


 

5 
 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET (UNNTATT MATTRYGGHET) 

 

Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering: kosmetikk (EØS-avtalens vedlegg 

II.XVI) 

 

[ny] D060508/01 - (Utkast) Kommisjonsforordning om retting av den bulgarske 

språkversjonen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 1223/2009 om 

kosmetiske midler 

  

D041688/01 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring i vedlegg V til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter 

EØS-notat  

 

D041567/01 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring i vedlegg III til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter 

EØS-notat  

 

Generelle tjenester (EØS-avtalens vedlegg X) 

 

[ny] D062490/01 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av 

gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU om fastsettelse av kriterier for etablering og 

evaluering av europeiske referansenettverk og deres medlemmer, samt tilrettelegging 

for utveksling av informasjon og ekspertise ved etablering og evaluering av silke 

nettverk 

  

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17219&ds_id=60508&version=1&page=1&AttLang=da
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=41688&version=1
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/jan/regulering-av-quaternium-15-og-2-kloroacetamid-/id2434483/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=41567&version=1
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/jan/regulering-av-trimetylbenzoyldifenylfosfinoksid/id2434551/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=62490&version=1
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, LANDBRUKS- OG 

MATDEPARTEMENTET OG/ELLER NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 

(MATTRYGGHET) 

 

Veterinære og plantesanitære forhold: veterinære forhold (EØS-avtalens vedlegg I.I) 
 

[ny] C(2019) 2910 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 23. april 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til 

innførselsdokumentet som skal følge forsendelser med dyr og produkter til deres 

bestemmelsessted 

 

[ny] C(2019) 1847 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 12. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til 

unntak fra reglene om utpekingen av kontrollsteder og fra minimumskravene for 

grensekontrollstasjoner 

 EØS-notat 

 

[ny] C(2019) 1786 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. mars 2019 

om fastsettelse av regler for spesifikke krav til opplæring av personell for 

gjennomføring av bestemte fysiske kontroller ved grensekontrollstasjoner 

 

[ny] D061285/03  - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av 

forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import av gelatin, animalske 

smaksforsterkere og utsmeltet fett 

 

[ny] D061284/03 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av 

forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til harmonisering av listene over godkjente 

eller registrerte virksomheter, anlegg og driftsansvarlige og sporbarheten av visse 

animalske biprodukter og avledede produkter 

 

[ny] D061719/02 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av 

vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 med hensyn til standard 

helsesertifikatene BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM og listene over tredjeland, 

tredjelandsområder eller deler av disse, hvorfra innførsel til Unionen av levende 

hovdyr og fersk kjøtt tillates 

 

[ny] D061718/02 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av 

vedlegg II til vedtak 2007/777/EF med hensyn til oppføringene av Bosnia-

Hercegovina og Russkand i listene over tredjeland eller deler av disse fra hvilke 

innførsel til Unionen av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer tillates 

 

[ny] D060979/02 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om forhåndsvarsling 

av forsendelser med bestemte dyr og produkter som ankommer Unionen 

 EØS-notat 

 

[ny] D060977/03 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av 

regler om minimumskravene for grensekontrollstasjoner, inkludert kontrollsteder, og 

formatet, kategoriene og forkortelsene til bruk for listeføringen av 

grensekontrollstasjoner og kontrollsteder 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=2910&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1847&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/unntak-fra-minimumsreglene-for-grensekontrollstasjoner-i-ocr-2017625/id2662426/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1786&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=61285&version=3
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=61284&version=3
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=61719&version=2
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=61718&version=2
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=60979&version=2
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/regler-om-forhandsmelding-av-forsendelser-etter-den-nye-kontrollforordningen-2017625/id2662422/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=60977&version=3
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 EØS-notat 

[ny] D060709/03 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til kravene til 

eksport av produkter som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og 

ikke-drøvtyggere 

 

Veterinære og plantesanitære forhold: fôrvarer (EØS-avtalens vedlegg I.II) 

 

[ny] D061452/03 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av 

sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

 

Veterinære og plantesanitære forhold: plantesanitære forhold (EØS-avtalens vedlegg I.III) 
 

[ny] D061815/02 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsdirektiv om endring av listen 

over slekter og arter i artikkel 2 nr. bokstav b i rådsdirektiv 2002/55/EF, i vedlegg II til 

rådsdirektiv 2008/72/EF og i vedlegget til kommisjonsdirektiv 93/61/EØF 

 EØS-notat 

 

Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering: næringsmidler (EØS-avtalens 

vedlegg II.XII) 

 

[ny] D062255/02 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av 

det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring 

av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

 

[ny] D062253/02 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om avslag på 

fornyet godkjenning av det aktive stoffet desmedifam i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

 

[ny] D061927/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 365/2005 med hensyn til grenseverdier 

for rester av klormekvat i dyrket sopp 

 

[ny] D061495/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om retting av visse språkversjoner av 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om 

tilsetningsstoffer i næringsmidler 

 

[ny] D061326/03 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 

10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med 

næringsmidler 

 EØS-notat 

 

[ny] D060911/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II og IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier 

for rester av aklonifen, Beauveria bassiana stamme PPRI 5339, Clonostachys rosea 

stamme J1446, fenpyrazamin, mefentriflukonazol og penkonazol i eller på visse 

produkter 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/ocr---minimumskrav-til-grensekontrollstasjoner-og-krav-til-listeforing-av-disse/id2662423/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17309&ds_id=60709&version=3&page=1&AttLang=da
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=61452&version=3
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=61815&version=2
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/savarer---gronnsaksvekster/id2661457/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=62255&version=2
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=62253&version=2
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17615&ds_id=61927&version=2&page=1&AttLang=da
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17402&ds_id=61495&version=2&page=1&AttLang=da
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17620&ds_id=61326&version=3&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/juni/matkontaktmaterialer---endring-av-unionslisten-til-plastforordning/id2654469/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17211&ds_id=60911&version=2&page=1&AttLang=da
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[ny] D060905/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier 

for rester av aminopyralid, kaptan, cyazofamid, flutianil, kresoksim-metyl, lambda-

cyhalotrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron 

og tetrakonazol i eller på visse produkter 

 

[ny] D060705/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om retting av den franske 

språkversjonen av forordning (EU) nr. 10/2011 om om plastmaterialer og 

plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler 

 

[ny] D060528/03 - Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av 

det aktive stoffet tolklofos-metyl i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

 

[ny] D060492/04 - Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av 

det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og om 

endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 

 

[ny] D060490/03 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om avslag på 

fornyet godkjenning av det aktive stoffet dimetoat i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring 

av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

 

[ny] D060408/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegget til forordning 

(EU) nr. 579/2014 om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett til sjøs fra visse 

bestemmelser i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 

 

[ny] D059759/04 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II, III og V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier 

for rester av 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim i eller 

på visse produkter 

 

[ny] D059754/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II, III og IV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier 

for rester av clotianidin, cycloxydim, epoxiconazol, flonicamid, haloxyfop, 

mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og 

prohexadion i eller på visse produkter 

 

Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering: gjødsel (EØS-avtalens vedlegg 

II.XIV) 

 

[ny] D060815/01 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV 

 

Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering: farlige stoffer  (EØS-avtalens 

vedlegg II.XV) 
 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17211&ds_id=60905&version=2&page=1&AttLang=da
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17161&ds_id=60705&version=2&page=1&AttLang=da
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=60528&version=3
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=60492&version=4
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=60490&version=3
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17161&ds_id=60408&version=2&page=1&AttLang=da
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17421&ds_id=59759&version=4&page=1&AttLang=da
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=16850&ds_id=59754&version=2&page=1&AttLang=da
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17311&ds_id=60815&version=1&page=1&AttLang=da
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[ny] D057744/06 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om avslag på 

fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om 

endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

 

D055892/02 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om etablering av et 

arbeidsprogram for vurdering av søknader om forlengelse av godkjenningene til aktive stoffer 

med utløpsdato i 2022, 2023 og 2024 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 

 

Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering: alkoholsterke drikker (EØS-

avtalens vedlegg II.XXVII) 
 

D057668/01 - (Utkast) Kommisjonsforordning om registrering av en geografisk betegnelse på 

alkoholsterk drikk i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 "Гроздова ракия от 

Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte" (GB) 

 

D056624/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om godkjenning av endringer til den tekniske 

dokumentasjonen for en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk oppført i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 110/2008 som har gitt opphav til endring av betegnelsens 

hovedspesifikasjoner 'Ron de Guatemala' (GI) 

  

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=57744&version=6
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=55892&version=2
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=16406&ds_id=57668&version=1&page=1&AttLang=da
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=16086&ds_id=56624&version=2&page=1&AttLang=da
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JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 

 

Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering: tekniske handelshindringer 

(EØS-avtalens vedlegg II.XIX) 

 

D025025/08 - (Utkast) Kommisjonsbeslutning om hvilke sikkerhetskrav som europeiske 

standarder for lys, lysestaker, lysholdere og tilbehør skal oppfylle i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF om generell produktsikkerhet 

EØS-notat  

 

Transport: innenlandstransport (EØS-avtalens vedlegg XIII.I) 

 

[ny]  D061921/01 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om medlemsstatenes 

adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/68/EF om innlands transport av farlig gods 

  

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=25025&version=8
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/jan/sikkerhetskrav-til-standarder-for-lys-lysestaker-mv.-/id2501539/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=61921&version=1
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KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 

 

Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering: farlige stoffer (EØS-avtalens 

vedlegg II.XV) 
 

[ny]  D062172/01 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om utsettelse av 

utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter av type 8 

 EØS-notat 

 

[ny]  D062171/01 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om utsettelse av 

utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter av type 18 

 EØS-notat 

 

[ny]  D060578/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg V til 

europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, 

godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) 

EØS-notat  

 

[ny]  D060575/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegget til forordning 

(EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- 

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

samt begrensninger for kjemikalier (REACH), for å tilpasse det til den tekniske 

utviklingen 

EØS-notat  

 

Miljø: generelt (EØS-avtalens vedlegg XX.I) 

 

D059503/02 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til overvåking og rapportering 

EØS-notat 

 

Miljø: luft (EØS-avtalens vedlegg XX.III) 

 

[ny]  C(2019) 1846 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 13. mars 2019 

om endring av delegert kommisjonsforordning [C(2019) 1841] om utfylling av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til driften av EU-registeret 

innenfor rammene av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/842 

EØS-notat  

 

[ny]  C(2019) 1841 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 12. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til driften 

av EU-registeret 

EØS-notat  

 

[ny]  C(2019) 1839 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 12. mars 2019 

om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 med hensyn til den tekniske 

gjennomføringen av Kyotoprotokollens andre forpliktelsesperiode 

EØS-notat  

 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=62172&version=1
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/juni/biocid---forlenget-godkjenning-av-etofenproks-i-pt-8/id2653113/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=62171&version=1
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/juni/biocid---forlenget-godkjenning-av-indoksakarb-i-pt-18/id2653114/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17240&ds_id=60578&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mars/reachvdigestate/id2637714/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17240&ds_id=60575&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mars/reachforsoksmetode-/id2637715/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=59503&version=2
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/jan/inspire---rapportering-endring/id2618138/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1846&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/registerbestemmelser-innsatsfordelingen/id2637765/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1841&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/den-syvende-registerforordningen/id2637764/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1839&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/registerbestemmelser-oppgjor-av-kp2/id2637766/
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[ny]  C(2019) 1644 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 6. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til tiltak 

bestemmelser av Den internasjonale luftfartsorganisasjonen for sivil luftfart (ICAO) 

for overvåking, rapportering og verifisering av utslipp fra luftfarten med sikte på 

gjennomføring av globale markedsbaserte bestemmelser 
 

[ny]  D041214/01 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om å etablere et 

felles format for innsending av medlemsstatenes rapporterer etter europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslipp av flyktige organiske 

forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i enkelte malings- og 

lakkprodukter 

EØS-notat  

 

Miljø: kjemikalier, industrifare og bioteknologi (EØS-avtalens vedlegg XX.IV) 

 

[ny]  D059317/02 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om fastsettelse av 

spørsmål, format og hyppighet for rapporter som medlemsstatene skal utarbeide i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/852 

EØS-notat 

 

Miljø: avfall (EØS-avtalens vedlegg XX.V) 

 

[ny]  C(2019) 3211 - (Utkast) Delegert kommisjonsbeslutning (EU) .../... av 3. mai 2019 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF med hensyn til en felles 

metode og kvalitetsmessige minstekrav for å muliggjøre en ensartet måling av 

omfanget av matavfall 

 

[ny]  D062068/02 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen 

over gjenvinningssanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 

1257/2013 

 EØS-notat 

 

[ny]  D061874/02 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om fastsettelse av 

bestemmelser for beregning, verfifisering og rapportering av data om avfall i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF og om oppheving av 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2012) 2384  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1644&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=41214&version=1
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/sep/rapportering-voc-maling-og-lakk-2015/id2458178/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=59317&version=2
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/rapporting-under-kvikksolvforordningen/id2646124/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=3211&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17687&ds_id=62068&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/juni/skipsgjenvinningsforordningen-endringer-til-listen-over-godkjente-anlegg/id2654381/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17618&ds_id=61874&version=2&page=1&AttLang=da
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KOMMUNUAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 

 

Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering: byggevarer (EØS-avtalens 

vedlegg II.XXI) 

 

[ny]  C(2019) 2031 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. mars 2019 

om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

3015/2011 om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker 

 EØS-notat 

 

[ny]  C(2019) 2030 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 om 

klassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser 

 EØS-notat 

 

[ny]  C(2019) 2029 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 om 

fastsettelse av gjeldende system for vurdering og verifikasjon av ytelsene til rekkverk 

som brukes for å hindre fallulykker fra større høyder og som ikke utgjør en del av 

konstruksjonens bæresystem 

 EØS-notat 

  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=2031&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-om-klassifisering-av-lufttetthet-for-takoverlys-av-plast-og-glass-og-takluker/id2644052/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=2030&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-om-klassifisering-av-vindlast-for-utvendige-persienner-og-markiser/id2644051/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=2029&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-om-fastsettelse-av-gjeldende-system-for-vurdering-og-verifikasjon-av-ytelsene-til-rekkverk-som-brukes-for-a-hindre-fallulykker-fra-storre-hoyder-og-som-ikke-utgjor-en-del-av-konstruksjonens-baresystem/id2644050/
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KULTURDEPARTEMENTET 

 

Samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter (EØS-avtalens protokoll 31) 

 

[ny]  C(2019) 3624 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 17. mai 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1295/2013 med hensyn 

til fastsettelse av supplerende kvalitative og kvantitative resultatindikatorer 

 

  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=3624&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://europalov.no/node/5127
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NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET (UNNTATT MATTRYGGHET) 

 

Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering: måleinstrumenter (EØS-avtalens 

vedlegg II.IX) 

 

[ny] D060957/02 - (Utkast) Kommisjonsdirektiv om endring, for tilpasning til den tekniske 

utviklingen, av vedlegget til rådsdirektiv 80/181/EØF med hensyn til definisjonene av 

grunnleggende SI-enheter 

 EØS-notat 

 

Transport: sjøtransport (EØS-avtalens vedlegg XIII.V) 

 

D049570/01  - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av 

anerkjennelsen av Bureau Veritas SA - Registre international de classification de navires et 

d’aeronefs (BV) - i samsvar med artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

391/2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip 

EØS-notat 

  

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17339&ds_id=60957&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mars/direktivet-for-maleenheter-endringsbestemmelser-om-si-enheter/id2641502/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=49570&version=1
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/juni/anerkjennelse-av-organisasjoner-for-inspeksjon-og-sertifisering-av-skip-endringsbestemmelser-for-bureau-veritas-sa/id2565423/


 

16 
 

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 

 

Energi (EØS-avtalens vedlegg IV) 

 

 

[ny]  C(2019) 1815 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 11. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til 

energimerking av kjøleapparater til direktesalgsformål 

EØS-notat 

 

[ny]  C(2019) 1807 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 11. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til 

energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner og om oppheving av delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010 

EØS-notat  

 

[ny]  C(2019) 1806 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 11. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til 

energimerking av kjøleapparater til husholdningsbruk og om oppheving av delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010 

EØS-notat  

 

[ny] C(2019) 1805 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 11. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til 

energimerking av lyskilder og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) 

nr. 874/2012 

EØS-notat  
 

[ny]  C(2019) 1804 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 11. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til 

energimerking av husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske-/tørkemaskiner 

og om oppheving av delegert kommisjons forordning (EU) nr. 1061/2010 og 

kommisjonsdirektiv 96/60/EF 

EØS-notat  
 

[ny]  C(2019) 1796 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 11. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1369 med hensyn til 

energimerking av elektroniske skjermer og om oppheving av delegert 

kommisjonsforordning 1062/2010 

EØS-notat  

 

[ny]  D060644/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig 

utforming av sveiseutstyr i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF 

 EØS-notat 

 

[ny]  D060353/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 

548/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med 

hensyn til små, mellomstore og store krafttransformatorer 

 EØS-notat 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1815&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/jan/energimerke-kommersielle-utstillings-kjole--og-fryseapparater/id2433943/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1807&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/feb/energimerking-revisjon-av-10592010-husholdningsoppvaskmaskiner/id2590453/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1806&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/feb/energimerking-revisjon-av-husholdnings-kjol-frys-10602010/id2590700/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1805&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/juni/energimerking-revisjon-av-belysning-8742012/id2604259/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1804&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://europalov.no/node/2010
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/feb/energimerking-revisjon-husholdningsvaskemaskiner-og-kombi-vaske-tork-/id2588748/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1796&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2012/nov/energimerking---tv--og-pc-skjermer.html?id=712035
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17258&ds_id=60644&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/juni/okodesign-frivillig-avtale-for-maskinverktoy/id2432503/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17174&ds_id=60353&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/sep/revisjon-av-transformator-forordning-5482014/id2511235/
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D060277/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig 

utforming av kjøleapparater til direktesalgsformål i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/125/EF 

EØS-notat  

 

[ny]  D060023/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig 

utforming av eksterne strømkilder i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 278/2009 

EØS-notat  

 

[ny]  D060021/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig 

utforming av elektriske motorer og turtallsregulatorer i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av forordning (EF) nr. 641/2009 med hensyn 

til krav til miljøvennlig utforming av av frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks 

og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks, og om oppheving av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 640/2009 

EØS-notat 

 

[ny]  D060017/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig 

utforming av husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske-/tørkemaskiner i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, endring av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og oppheving av kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1015/2010 

EØS-notat  

 

[ny]  D059941/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig 

utforming av husholdningsoppvaskmaskiner i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv2009/125/EF, om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 

og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1016/2010 

EØS-notat  

 

[ny]  D059740/02 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av 

krav til miljøvennlig utforming av elektroniske skjermer i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og om oppheving av 

kommisjonsforordning (EF) 642/2009 

EØS-notat  

 

[ny]  D059564/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig 

utforming av lyskilder og separat forkoplingsutstyr i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 

244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012 

EØS-notat  

  

[ny]  D059531/02 - (Utkast) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig 

utforming av kjøleapparater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2009 

EØS-notat  
 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17154&ds_id=60277&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2010/des/okodesign-kommersielle-utstillings-kjole--og-fryseapparater/id2433944/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17083&ds_id=60023&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/okodesign-revisjon-av-eksterne-stromkilder-2782009/id2637423/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17081&ds_id=60021&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/sl/eosnotatsl/okodesign---spesialmotorer/id2434048/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17080&ds_id=60017&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mars/kravforberedende-studie---revisjon-okodesign-energimerke-husholdningsvaskemaskiner/id2434573/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17065&ds_id=59941&version=2&page=1
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mars/kravforberedende-studie---revisjon-okodesign-energimerke-husholdningsoppvaskmaskiner/id2434572/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=16995&ds_id=59740&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2012/nov/okodesign---tv--og-pc-skjermer-etc/id2434569/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=16954&ds_id=59564&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/sl/eosnotatsl/okodesign-forberedende-studium-revisjon-av-belysning/id2434607/
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=16923&ds_id=59531&version=2&page=1&AttLang=da
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/mars/kravforberedende-studium---revisjon-okodesign-og-energimerke-for-husholdningskjole--og-fryseapparater/id2434615/
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SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 

 

Transport: veitransport (EØS-avtalens vedlegg XIII.II) 

 

[ny]  C(2019) 1789 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 13. mars 2019 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU i forbindelse med 

innføringen og den praktiske bruken av samarbeidende intelligente transportsystemer 

 

Transport: sivil luftfart (EØS-avtalens vedlegg XIII.VI) 

 

[ny]  D062327/01 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om tilgangsrett til 

det europeiske sentrale datalageret med sikkerhetstilrådinger og svarene på disse som 

er lagret i det europeiske sentrale datalageret, og om oppheving av beslutning 

2012/780/EU 

 

[ny]  D060803/02 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringforordning om endring av 

forordning (EF) nr. 29/2009 om fastsettelse av krav til datalinjetjenester i Det felles 

europeiske luftrom 

EØS-notat 

 

Miljø: luft (EØS-avtalens vedlegg XX.III) 

 

[ny]  C(2019) 1710 - (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 7. mars 2019 

om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

510/2011 med hensyn til overvåking av CO₂-utslipp fra nye lette nyttekjøretøyer som 

typegodkjennes etappevis 

 

[ny]  D059685/01 - (Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til visse data som skal 

leveres av produsenter om registrering av nye lette nyttekjøretøyer som er 

typegodkjent i en flertrinns prosess 

  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1789&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=COMMISSION_DELEGATED_ACT&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=62327&version=1
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=17651&DS_ID=60803&Version=2
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/endringsforordning---data-link/id2646398/
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=2019&number=1710&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=59685&version=1
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UTENRIKSDEPARTEMENTET 

 

Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering: kjøretøyer (EØS-avtalens vedlegg 

II.XIX) 

 

[ny] D059086/01 - (Utkast) Kommisjonsdirektiv om endring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&Dos_ID=16798&ds_id=59086&version=1&page=1&AttLang=da

