EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i
EØS-komiteen 13. juni 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

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
32017R2394 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om
samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004
Sammendrag av innholdet
EU-kommisjonen la frem forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid den 25. mai 2016.
Formålet er å sikre økt etterlevelse av europeiske forbrukervernregler. Evaluering av gjeldende
forordning viste at i) europeiske forbrukervernregler blir i stor grad ikke fulgt, ii) reglene særlig innen
transport og finans er ikke omfattet av forordningen, iii) håndhevingsorganenes ulike
myndighet etter nasjonal rett vanskeliggjør et effektivt samarbeid, iv) det mangler tilstrekkelige
retningslinjer for hvordan større overtredelser som rammer forbrukere i flere medlemsland skal
håndteres (grenseoverskridende saker). Hoveddelen av det Kommisjonen foreslo, ble vedtatt, men
med en del endringer.
Samarbeidsreglene: Forordningen inneholder detaljerte regler om hvordan håndhevingsorganene, og
i enkelte tilfeller kommisjonen, skal samarbeide i grenseoverskridende saker. Håndhevingsorganene
skal varsle hverandre og EU-kommisjonen og dele informasjon. ECC-kontorene (Forbruker Europa) og
forbrukerorganisasjoner som for eksempel Forbrukerrådet skal kunne delta i dette varslingssystemet.
Håndhevingsorganenes undersøkelses- og håndhevingsmyndighet: For å undersøke om det foreligger
lovbrudd , skal de etter ny forordning kunne i) kreve opplysninger fra næringsdrivende og offentlige
myndigheter, ii) gjennomføre nødvendige stedlige tilsyn, og iii) kjøpe varer og tjenester som testkjøp,
om nødvendig med skjult identitet, for å påvise overtredelser og for å innhente bevismateriale.
Dersom de oppdager at det foreligger en overtredelse, skal de kunne i) vedta midlertidige tiltak for
raskt å kunne stanse overtredelser, ii) forsøke å få godta forpliktende tilsagn fra næringsdrivende om
at overtredelsen skal opphøre og om avhjelpende tiltak til berørte forbrukere, iii) skriftlig pålegge
den næringsdrivende å stanse overtredelsen, iv) stanse eller forby overtredelser, v) informere
berørte forbrukere om hvordan de kan søke om erstatning i henhold til nasjonal rett, vi) fjerne
digitalt innhold på eller begrense tilgangen til nettbaserte grensesnitt, sette en tydelig advarsel til
forbrukerne på det nettbaserte grensesnittet og eventuelt stenge tilgangen til disse og vii) ilegge
1

sanksjoner for brudd på forbrukervernreglene, og for manglende overholdelse av
håndhevingsorganenes pålegg.
Hovedforskjellen mellom gjeldende og ny forordning:
Både gjeldende og ny forordning regulerer samarbeidet mellom håndhevingsorganene i EU/EØSområdet, og hvilken undersøkelses- og håndhevingsmyndighet nasjonale organer skal ha som
minimum. I korte trekk er hovedforskjellen mellom gjeldende og ny forordning følgende:
• Ny forordning har et større fokus på overtredelser innenfor den digitale sfæren.
• Håndhevings- og samarbeidsreglene utvides til å gjelde på flere områder enn i dag. Nye rettsakter
er for eksempel boliglånsdirektivet (2014/17/EU) og betalingskontodirektivet (2014/92/EU).
• I likhet med gjeldende forordning gjelder ny forordning overtredelser som skader eller kan skade
den kollektive forbrukerinteressen. Ny forordning vil imidlertid også gjelde overtredelser som er
avsluttet.
• Håndhevingsorganene gis utvidet myndighet til å undersøke brudd på og håndheve reglene.
Forordningen gir for eksempel organene myndighet til å treffe midlertidige tiltak for raskt å kunne
stanse overtredelser. Myndigheten blir særlig utvidet i den digitale sfæren.
• Kommisjonen har fått en mer sentral rolle og skal blant annet være koordinator ved utbredte
overtredelser dersom organene ikke blir enige. Kommisjonen skal også samordne kontrollaksjoner
for å avdekke overholdelse eller overtredelse av forbrukervernreglene.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen gjør det nødvendig med endringer i norsk lovgivning. Forordningen
berører særlig Forbrukertilsynet, men også Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Lotteritilsynet,
Luftfartstilsynet, Medietilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Statens jernbanetilsyn og Statens vegvesen.
Dette nødvendiggjør endringer i sektorlovgivningen som regulerer disse.
Barne- og familiedepartementet vil i samarbeid med berørte departementer legge fram en Prop. LS
med forslag til gjennomføring i norsk rett og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning.
Forslag til gjennomføring av forordningen i norsk rett for Forbrukertilsynet, Luftfartstilsynet,
Sjøfartsdirektoratet, Statens vegvesen og Statens jernbanetilsyn var på alminnelig høring fra 28. juni
til 28. september 2018. Forslag til gjennomføringen i norsk rett for Legemiddelverket var på
alminnelig høring fra 4. oktober 2018 til 4. januar 2019. Endringene for Helsedirektoratet ble sendt
på høring av Helse- og omsorgsdepartementet fra 8. april til 27. mai. Kulturdepartementet har sendt
endringene for Medietilsynet og Lotteritilsynet på høring 8. og 13. mai. Høringsfristen er satt til
henholdsvis 18. og 24. juni.
Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene av gjennomføringen i norsk rett vil være minimale.
Flere av organene som oppnevnes som håndhevingsorgan etter forordningen, er allerede oppnevnt
etter gjeldende forordning. Dette gjelder Forbrukertilsynet, Legemiddelverket, Lotteritilsynet,
Luftfartstilsynet, Helsedirektoratet og Medietilsynet. Ansvarsområdene deres blir dermed ikke
utvidet. Enkelte håndhevingsorganer er imidlertid nye. Dette er Sjøfartsdirektoratet, Statens
jernbanetilsyn og Statens vegvesen. Disse har likevel allerede i dag ansvar for håndhevingen av
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regelverket de skal ha ansvar for etter forordningen. Oppnevningen vil dermed ikke føre til at deres
ansvarsområde utvides.
De fleste norske håndhevingsorganene som omfattes av forordningen, har allerede mesteparten av
myndigheten som kreve. Myndigheten til å gå i dialog med næringsdrivende om avhjelpende tiltak
for berørte forbrukere, og myndigheten til å fjerne digitalt innhold m.m. kan medføre økt
ressursbruk. Et tettere samarbeid mellom håndhevingsorganene i EØS-området, kan også medføre
flere henvendelser til norske organer, men det forventes ikke en stor økning i saksmengden.
Økonomiske og administrative konsekvenser dekkes innenfor ordinære budsjettrammer.
Eventuelle konsekvenser for næringsdrivende vil skyldes mer effektiv håndheving av
forbrukervernreglene, noe som kan resultere i at håndhevingsorganene i større grad utøver sin
undersøkelsesmyndighet, iverksetter samordnede tiltak, og ilegger sanksjoner. Myndigheten til å
fjerne digitalt innhold på nett vil eksempelvis kunne være inngripende overfor næringsdrivende som
får sin nettside stengt ned på grunn av en overtredelse.
Sakkyndige instansers merknader
Departementet sendte Kommisjonens forslag på høring i 2016. Utkastet til forordning har vært
behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker, som anser rettsakten som EØS-relevant og
akseptabel.
Det arbeides nå med å finne gode løsninger som bidrar til at ESA kan ivareta sin funksjon under to
pillar-strukturen på en tilfredsstillende måte. ESA vil utferdige "opinon" dersom det er et EØS/EFTAland som er anmodet om å gjøre noe. Dette følger av EØS-avtalen. For at ESA skal kunne utføre sine
oppgaver etter forordningen, tas det inn en tilpasningstekst om tydeliggjør at ESA skal ha tilgang til
den elektroniske databasen som brukes i samarbeidet. I tillegg vurderes et avvik fra det som ellers
ville ha fulgt av EØS-avtalen og dens protokoller. Det knytter seg til beregningen av når det foreligger
en kvalifisert "utbredt overtredelse med unionsdimensjon", dvs. en overtredelse som er så utbredt at
særlige mekanismer trer inn. Etter mye diskusjon i forhandlingene om terskelen, ble det inngått et
kompromiss om at overtredelser som berører 2/3 av medlemsstatene og 2/3 av befolkningen i EU
skal regnes som kvalifiserte. Dersom EFTA EØS-landene regnes inn, vil terskelen for å gripe inn bli
høyere, og forbrukervernet dermed dårligere. Det er derfor ønskelig at EØS EFTA-landene ikke tas
med i beregningen.

FINANSDEPARTEMENTET
32015L2366 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 av 25. november 2015 om
betalingstjenester i det indre marked, om endring av direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og
2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om oppheving av direktiv 2007/64/EF
Sammendrag av innholdet
Andre betalingstjenestedirektiv (PSD 2) erstatter direktiv 2007/64/EF – det første
betalingstjenestedirektivet (PSD). PSD 2 bygger videre på det første betalingstjenestedirektivet, og
tar i likhet med dette, sikte på å skape og legge til rette for et enhetlig rettslig rammeverk for
betalingstjenester i EØS-området. PSD 2 er et fullharmoniseringsdirektiv, og innebærer at
handlingsrommet for nasjonale myndigheter er begrenset.

3

Det andre betalingstjenestedirektivet har videre som formål å bidra til å utvikle markedet i EU for
elektroniske betalinger, og å skape bedre forutsetninger for sikre og effektive betalinger. Direktivet
har som formål å legge til rette for ytterligere integrasjon av et indre marked for betalingstjenester,
og å skape et harmonisert regelverk for betalingstjenester i EØS-området. Like forretningsvilkår bør
gjelde for eksisterende og nye aktører, og gjøre det mulig for nye betalingsmidler å nå et større
marked. Dette bør øke effektiviteten i betalingssystemet og føre til større valgfrihet for forbrukere.
Direktivet fremhever at risikoen ved elektroniske betalinger har økt de siste årene som en følge av at
elektroniske betalinger har blitt mer teknisk kompliserte, samtidig som nye typer betalingstjenester
har blitt utviklet (fortalen avsnitt 7). Videre understrekes det at sikre betalingstjenester en
forutsetning for et velfungerende marked for betalingstjenester. Brukere av betalingstjenester bør
derfor beskyttes mot sikkerhetsrisiko. Direktivet innfører nye bestemmelser om sikkerhet og
håndtering av risiko. PSD 2 har som formål å styrke forbrukerbeskyttelsen og bidra til at løsningene
og tjenestene som tilbys, er sikre. PSD 2 skal legge til rette for sikre og brukervennlige tjenester.
Videre er målet å øke forbrukernes valgfrihet, og å redusere kostnadene ved bruk av
betalingstjenester. Direktivet har som formål å åpne opp for nyskapning på betalingsområdet, og å
fremme sikrere tekniske betalingsløsninger. Videre er målet å fremme innovasjon gjennom økt
konkurranse i markedet.
PSD 2 viderefører mange av bestemmelsene i det første betalingstjenestedirektivet, men innfører
samtidig en del nye regler. PSD 2 regulerer nye betalingstjenester og nye betalingstjenestetilbydere
som skal kunne tilby betalingstjenester, såkalte tredjepartsaktører. Tredjepartsaktører kan deles inn i
to kategorier: tilbydere av betalingsinitieringstjenester og tilbydere av kontoinformasjonstjenester.
Tredjepartsaktørene blir underlagt krav om tillatelse og tilsyn. Aktørene vil, under nærmere
forutsetninger, få tilgang til kundens konto- og betalingsinformasjon hos en annen
betalingstjenestetilbyder. Med brukerens samtykke kan aktøren initiere/iverksette betalinger fra
dennes betalingskonto eller gi opplysninger fra betalingskontoen.
Direktivet gjør enkelte endringer i reglene om søknad om tillatelse som betalingsforetak. Direktivet
fastsetter regler om betalingstjenestetilbyderes rettigheter og plikter, og stiller krav om beskyttelse
av kundens opplysninger. Videre inneholder direktivet regler om sikkerhet i kommunikasjonen
mellom betalingstjenestetilbydere og sterk kundeautentisering av brukere. Kravene er forutsatt
nærmere utfylt av rettsakter fastsatt av Kommisjonen. Direktivet åpner for enklere regler for
begrenset virksomhet. I tillegg inneholder direktivet regler om tilgang til betalingssystemer.
Direktivet gir også, under visse forutsetninger, betalingsforetak rett til tilgang til kredittinstitusjoners
betalingskontotjenester.
Videre gjør PSD 2 enkelte endringer i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF om adgang til å
starte opp og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger (e-pengedirektivet). Visse
bestemmelser i PSD 2, om bl.a. søknad om tillatelse og innvilgelse og tilbakekall av tillatelse, skal
gjelde for e-pengeforetak.
Fristen for EUs medlemstater til å ha nasjonalt regelverk som gjennomfører PSD 2 i kraft var
opprinnelig 13. januar 2018.
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Merknader
Rettslige konsekvenser
Ansvaret for å gjennomføre direktivets bestemmelser i norsk rett er delt mellom
Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. De offentligrettslige delene av
direktivet følges opp av Finansdepartementet, mens de privatrettslige delene følges opp av Justis- og
beredskapsdepartementet.
Nødvendig lovendringer for å gjennomføre direktivets offentligrettslige regler, er allerede
gjennomført i finansforetaksloven, betalingssystemloven og finanstilsynsloven i henhold til et
lovforslag lagt frem for Stortinget i Prop. 110 L (2017-2018). I proposisjonen ble det også foreslått en
forskriftshjemmel for å gjennomføre de viktigste privatrettslige delene av PSD 2 i forskrift. Stortinget
vedtok lovregler i tråd med det fremlagte forslaget. Lovreglene og utfyllende forskrifter trådte i kraft
1. april i år.
Direktivets privatrettslige regler vil kreve endringer i finansavtaleloven. Justis- og
beredskapsdepartementets forskrift om betalingstjenester av 19. februar 2019 gjennomfører som
nevnt, midlertidig de viktigste privatrettslige delene av PSD 2. Dette gjelder vilkår for
tredjepartsaktørenes tjenester, nærmere regler for betalingsordre iverksatt av en
betalingsfullmektig, regler om tilbakeføringsplikt og ansvar, presisering av kundens ansvar for tap ved
misbruk av konto og betalingsinstrument. Det tas sikte på at forskriftens bestemmelser, i tillegg til de
utestående delene av direktivets privatrettslige regler skal inntas i forslag til ny finansavtalelov som
Justis- og beredskapsdepartementet har til behandling.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ventet at direktivet vil legge til rette for økt konkurranse mellom tilbydere av
betalingstjenester. Økt konkurranse kan bidra til større valgmuligheter for brukere, og kan redusere
kostnader knyttet til betalingstjenester. For det offentliges del vil direktivet kunne føre til noe økning
i antallet søknader om tillatelser som Finanstilsynet må behandle, samt noe økt tilsynsaktivitet.
Gjennomføring av direktivet forventes likevel å kunne gjennomføres innenfor gjeldende
budsjettrammer. Økonomiske og administrative konsekvenser ved gjennomføring av regler
tilsvarende PSD 2 er for øvrig omtalt i Prop. 110 L (2017-2018) og i høringsnotatene sendt på høring
av Justis- og beredskapsdepartementet
Sakkyndige instansers merknader
Utkastet til direktiv har vært behandlet i Spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester,
som anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.
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II.

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

ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
32017D0719(01) Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr.
E5 av 16. mars 2017 om praktiske ordninger for overgangsperioden for elektronisk utveksling av
opplysninger nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009 – EØS-notat om rettsakten

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
32019D0418 Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/418 av 13. mars 2019 om endring av avgjerd (EU)
2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 –
EØS-notat om rettsakten
32019D0070 Kommisjonens beslutning (EU) 2019/70 av 11. januar 2019 om fastsettelse av
miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til grafisk papir og kriterier for tildeling av EUmiljømerket til husholdningspapir og husholdningspapirprodukter – EØS-notat om rettsakten

FINANSDEPARTEMENTET
32017R1542 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1542 av 8. juni 2017 om endring av delegert
forordning (EU) 2015/35 med hensyn til beregning av lovfestede kapitalkrav for visse kategorier av
eiendeler som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak (infrastrukturforetak) –
EØS-notat om rettsakten
32017R2190 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2190 av 24. november 2017 om
endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 om fastsettelse av tekniske
gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for, formatene på og malene for rapporten om
solvens og finansiell stilling i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF –
EØS-notat om rettsakten
32017R2189 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2189 av 24. november 2017 om
endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske
gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF – EØS-notat om rettsakten
32017R2055 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2055 av 23. juni 2017 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for
samarbeid og utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter i forbindelse med
betalingsinstitusjoners utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester –
EØS-notat om rettsakten
32019R0505 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/505 av 19. desember 2018 om endring av
vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 med hensyn til nivåene for
geografisk fordeling – EØS-notat om rettsakten
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32019R0412 Kommisjonsforordning (EU) 2019/412 av 14. mars 2019 om endring av forordning (EF)
nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal
regnskapsstandard (IAS) nr. 12 og 23 og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 3
og 11 – EØS-notat om rettsakten
32018R1595 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1595 av 23. oktober 2018 om endring av forordning
(EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 23 fra Den
internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) – EØS-notat om rettsakten
32018R1844 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1844 av 23. november 2018 om
endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske
gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF – EØS-notat om rettsakten
32018R1843 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1843 av 23. november 2018 om
endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til virkeområdet for malen for
offentliggjøring av premier, erstatninger og kostnader etter stat – EØS-notat om rettsakten

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET/ LANDBRUKS- OG MATDEPARTMENTET/NÆRINGS- OG
FISKERIDEPARTEMENTET
32019D0014 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2019/14 av 3. januar 2019 om endring av
vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i
TRACES – EØS-notat om rettsakten

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG LANDBRUKS- OG MATDEPARTMENTET
32019R0229 Kommisjonsforordning (EU) 2019/229 av 7. februar 2019 om endring av forordning (EU)
nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler, næringsmiddeltrygghetskriterium for
Listeria monocytogenes i spirer og prosesshygienekriterium og næringsmiddeltrygghetskriterium for
upasteurisert spiseklar frukt- og grønnsaksjuice – EØS-notat om rettsakten

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
32019R0343 Kommisjonsforordning (EU) 2019/343 av 28. februar 2019 om unntak fra artikkel 1 nr. 3
i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander om
næringsmidler med henblikk på bruk av visse generiske beskrivelser – EØS-notat om rettsakten
32018R2017 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2017 av 18. desember 2018 om
tillatelse til å bringe sirup av Sorghum bicolor (L.) Moench i omsetning som et tradisjonelt
næringsmiddel fra en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283,
og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 –
EØS-notat om rettsakten
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32018R2016 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2016 av 18. desember 2018 om
tillatelse til å bringe avskallede korn av Digitaria exilis i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel
fra en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring
av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten
32018R0729 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/729 av 26. februar 2018 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning (EF) nr. 111/2005 med
hensyn til oppføring av visse utgangsstoffer for narkotika på listen over listeførte stoffer –
EØS-notat om rettsakten

JUSTISDEPARTEMENTET
32018L1846 Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/1846 av 23. november 2018 om endring av vedleggene til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods for å ta hensyn til
den vitenskapelige og tekniske utviklingen – EØS-notat om rettsakten

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
32018D0646 Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2018/646 av 18. april 2018 om en felles
ramme for levering av bedre tjenester for ferdigheter og kvalifikasjoner (Europass) og om oppheving
av beslutning nr. 2241/2004/EF – EØS-notat om rettsakten
32019R0499 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/499 av 25. mars 2019 om fastsettelse
av bestemmelser om videreføring av pågående læringsmobilitetstiltak innenfor rammen av
Erasmus+-programmet i forbindelse med Det forente kongerikes utmelding av Den europeiske union
– EØS-notat om rettsakten

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
32018D1251 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1251 av 18. september 2018 om
ikke å godkjenne empentrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18 EØS-notat om rettsakten
32019L0169 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/169 av 16. november 2018 om tilpasning til den
tekniske utvikling av vedlegg III til europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder
unntak for bly i dielekrisk keramikk i visse kondensatorer – EØS-notat om rettsakten
32019L0170 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/170 av 16. november 2018 om endring, med
sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramikkmaterialer i
visse kondensatorer – EØS-notat om rettsakten
32019L0171 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/171 av 16. november 2018 om endring, med
sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske
kontakter – EØS-notat om rettsakten
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32019L0172 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/172 av 16. november 2018 om endring, med
sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i loddemateriale for å opprette en elektrisk
forbindelse mellom halvledersokkelflaten og -ladningsbæreren i pakker for integrerte kretser av "flipchip"-typen – EØS-notat om rettsakten
32019L0173 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/173 av 16. november 2018 om endring, med
sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av
emalje på glass – EØS-notat om rettsakten
32019L0174 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/174 av 16. november 2018 om endring, med
sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly bundet i krystallglass som definert i direktiv
69/493/EØF – EØS-notat om rettsakten
32019L0175 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/175 av 16. november 2019 om endring, med
sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for blyoksid i tetningsfritte til bruk ved montering av
vinduer for visse laserrør – EØS-notat om rettsakten
32019L0176 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/176 av 16. november 2018 om endring, med
sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i overflatelaget på visse dioder –
EØS-notat om rettsakten
32019L0177 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/177 av 16. november 2018 om endring, med
sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper
som inneholder lysstoff – EØS-notat om rettsakten
32019L0178 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/178 av 16. november 2019 om endring, med
sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i lager og bøssinger på visse former for ikkeveigående utstyr til yrkesmessig bruk – EØS-notat om rettsakten
32019R0227 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/227 av 28. november 2018 om endring av
delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 med hensyn til visse kombinasjoner av aktivt stoff og
produkttype som vedkommende myndighet i Det forente kongerike er utpekt som vurderende
vedkommende myndighet for – EØS-notat om rettsakten
32014R0517 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 av 16. april 2014 om
fluorholdige klimagasser og om oppheving av forordning (EF) nr. 842/2006 –
EØS-notat om rettsakten
32015R2065 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2065 av 17. november 2015 om
fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av formatet for
melding av medlemsstatenes opplærings- og sertifiseringsprogrammer – EØS-notat om rettsakten
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32015R2066 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2066 av 17. november 2015 om
fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av minstekrav
og vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifisering av fysiske personer som utfører installasjon,
service, vedlikehold, reparasjon eller demontering av elektriske brytere som inneholder fluorholdige
klimagasser, eller gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra stasjonære elektriske brytere EØS-notat om rettsakten
32015R2067 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2067 av 17. november 2015 om
fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av minstekrav
og vilkår for gjensidig anerkjennelse av sertifisering av fysiske personer med hensyn til stasjonært
kjøle-, klimaanleggs- og varmepumpeutstyr og kjøleenheter i kjølebiler og kjølehengere som
inneholder fluorholdige klimagasser, og for sertifisering av foretak med hensyn til fast kjøle-,
klimaanleggs- og varmepumpeutstyr som inneholder fluorholdige klimagasser –
EØS-notat om rettsakten
32015R2068 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2068 av 17. november 2015 om
fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014, av formatet på
etiketter til produkter og utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser – EØS-notat om rettsakten
32019R0401 Kommisjonsforordning (EU) 2019/401 av 19. desember 2018 om endring av forordning
(EU) nr. 389/2013 om opprettelse av et EU-register – EØS-notat om rettsakten
32019D0142 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/142 av 29. januar 2019 om
anerkjennelse av «U.S. Sustainability Assurance Protocol» for å dokumentere samsvar med
bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF –
EØS-notat om rettsakten
32018D1984 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1984 av 13. desember 2018 om
anerkjennelse av ordningen «KZR INiG System» for å dokumentere samsvar med
bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF –
EØS-notat om rettsakten
32019D0061 Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/61 av 19. desember 2018 om det sektorvise
referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon
og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for sektoren for offentleg forvalting i
medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for
organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) –
EØS-notat om rettsakten
32019D0062 Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/62 av 19. desember 2018 om det sektorvise
referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon
og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for bilindustrien i medhaldav
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei
fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) – EØS-notat om rettsakten
32019D0063 Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/63 av 19. desember 2018 om det sektorvise
referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon
og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for sektoren for produksjonav elektrisk og
elektronisk utstyr i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig
deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) –
EØS-notat om rettsakten
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32019R0226 Kommisjonsforordning (EU) 2019/226 av 6. februar 2019 om endring av forordning (EF)
nr. 748/2009 luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet
nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver
luftfartøyoperatør – EØS-notat om rettsakten

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
32015D1505 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1505 av 8. september 2015 om
fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og formater for tillitslister i henhold til artikkel 22 nr. 5 i
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og
tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marknad – EØS-notat om rettsakten
32015D1506 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1506 av 8. september 2015 om
fastsettelse av spesifikasjoner for formater for avanserte elektroniske signaturer og avanserte segl
som skal anerkjennes av offentlige organer i henhold til artikkel 27 nr. 5 og artikkel 37 nr. 5 i
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og
tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked – EØS-notat om rettsakten
32015R0806 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/806 av 22. mai 2015 om
fastsettelse av spesifikasjoner for utformingen av EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester –
EØS-notat om rettsakten
32016D0650 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/650 av 25. april 2016 om
fastsettelse av standarder for sikkerhetsvurdering av kvalifiserte signatur- og
seglframstillingssystemer i henhold til artikkel 30 nr. 3 og artikkel 39 nr. 2 i europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske
transaksjoner i det indre marked – EØS-notat om rettsakten
32019R0320 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/320 av 12. desember 2018 om utfylling av
europarlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU med hensyn til anvendelsen av de grunnleggende
kravene nevnt i artikkel 3 nr. 3 bokstav g) i nevnte direktiv for å sikre lokalisering av anrop ved
nødkommunikasjon fra mobile enheter – EØS-notat om rettsakten
32019R0296 Kommisjonens gjennomføringsforordning EU) 2019/296 av 20. februar 2019 om retting
av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 om fastsettelse av nærmere
regler for anvendelsen av ordningen for normal bruk, for metoden til å vurdere om avskaffelsen av
tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er bærekraftig, og for søknaden som en
nettgjestingstilbyder skal levere i forbindelse med denne vurderingen – EØS-notat om rettsakten

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
32019R0144 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/144 av 28. januar 2019 om
godkjenning av et preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094) som
tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring, egglegging eller
avl (innehaver av godkjenningen: Fertinagro Biotech S.L. ) – EØS-notat om rettsakten
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32019R0111 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/111 av 24. januar 2019 om
godkjenning av humleekstrakt (Humulus lupulus L. flos) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente
smågriser, oppfôringssvin og mindre utbredte arter av avvente smågriser og oppfôringssvin –
EØS-notat om rettsakten
32018R1981 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1981 av 13. desember 2018 om
fornyet godkjenning av de aktive stoffene kobberforbindelser som aktive stoffer 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
32018D1983 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1983 av 26. oktober 2018 som
endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med hensyn til status som offisielt fri for
tuberkulose og brucellose for visse regioner i Italia når det gjelder storfebesetninger –
EØS-notat om rettsakten
32019D0065 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/65 av 14. januar 2019 om endring
av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med hensyn til status som offisielt fri for tuberkulose og
brucellose og vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til status som offisielt fri for brucellose (B.
melitensis) for visse regioner i Spania – EØS-notat om rettsakten
32019D0081 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/81 av 17. januar 2019 om endring
av vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy
skin disease i visse medlemsstater – EØS-notat om rettsakten
32019D0055 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/55 av 10. januar 2019 om retting
av bulgarsk og fransk språkversjon av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv
64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på
handel innenfor Fellesskapet og godkjenning av utryddelsesprogrammene som visse medlemsstater
har lagt fram – EØS-notat om rettsakten
32018D1519 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1519 av 9. oktober 2018 om
endring av beslutning 2014/150/EU om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk om visse unntak fra
rådsdirektiv 66/402/EØF ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais –
EØS-notat om rettsakten
32019D0160 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/160 av 24 januar 2019 om et
midlertidig unntak fra vilkårene som kreves for sertifiserte frø i rådsdirektiv 66/401/EØF og
66/402/EØF – EØS-notat om rettsakten
32019L0114 Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/114 av 24. januar 2019 om endring av
direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for høvesvis artikkel 7 i
rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som
minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av
jordbruksvekstar og grønsaker – EØS-notat om rettsakten
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LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
32019R0454 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/454 av 20. mars 2019 om
godkjenning av preparater av alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus
amyloliquefaciens NCIMB 30251 og Aspergillus oryzae ATTC SD-5374, og et preparat av endo-1,4beta-glucanase framstilt av Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 som tilsetningsstoff i ensilasje for
alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten
32019R0039 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/39 av 10 januar 2019 om
endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra
tredjestater – EØS-notat om rettsakten
32019R0145 Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/145 av 30. januar 2019 om retting av den
nederlandske utgaven av forordning (EU) nr. 68/2013 om katalogen over fôrmidler –
EØS-notat om rettsakten

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
32018D2014 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/2014 av 14. desember 2018 om
endring av vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU med omsyn til lista over område i Irland som er frie for
østersherpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µVar) – EØS-notat om rettsakten

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
32017R2205 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2205 av 29. november 2017 om
nærmere regler for framgangsmåtene for melding om nyttekjøretøyer med store eller farlige
mangler som er påvist under en utekontroll l – EØS-notat om rettsakten
32018D4857 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2018) 4857 om endring av Kommisjonens
gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse
spesifikke securitykrav innen sivil luftfart – EØS-notat om rettsakten

UTENRIKSDEPARTEMENTET
32019L0514 Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/514 av 14. mars 2019 om endring av direktiv 2009/43/EF
med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer – EØS-notat om rettsakten
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