EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i
EØS-komiteen 10. juli 2019
I det nedenstående følger oversikt inndelt som følger:
Under pkt. I følger rettsakter som krever lov- eller budsjettendring, samt rettsakter som krever
forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet.
Under pkt. II følger rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk
handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

I.

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

FINANSDEPARTEMENTET
32016R1011 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 av 8. juni 2016 om indekser
som brukes som referanseverdier for finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller for å
måle investeringsfonds resultater, og om endring av direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU og
forordning (EU) nr. 596/2014
Sammendrag av innholdet
Forordningen skal medvirke til å gjenopprette tilliten til referanseverdier (benchmarks). En
referanseverdi er en indeks (statistisk mål) som er beregnet på grunnlag av et sett representative
underliggende data, som brukes som referansepris for finansielle instrumenter eller finansielle
avtaler eller til å måle investeringsfonds resultater. Bestemmelsene tar sikte på å supplere
Kommisjonens forslag, som Parlamentet og Rådet sluttet seg til i juni 2013, om å sidestille
manipulering av referanseverdier med ulovlig markedsmanipulering og innføre strenge
administrative sanksjoner.
Forordningen berører alle indekser som anvendes som referanse for finansielle instrumenter som
handles eller kan handles i et regulert handelssystem. Dette omfattes av forordningen:
•
•

•

•

forbedre styringen av referanseverdi-prosessen og kontrollen med denne. Tilbydere av
referanseverdier skal forhåndsgodkjennes og overvåkes løpende på nasjonalt og europeisk nivå.
kvaliteten av grunnlagsdataene og de metoder som referanseverdi-administratorene bruker skal
forbedres. Det stilles krav om bruk av tilstrekkelige og presise data ved fastsettelsen av
referanseverdier, slik at de avspeiler de faktiske markedsforhold eller de økonomiske realiteter,
som referanseverdien skal måle.
sikre at bidragsytere leverer passende data og er omfattet av tilstrekkelig kontroll.
Administratoren skal utarbeide en adferdskodeks (code of conduct) med nøye beskrivelse av de
forpliktelser bidragsyterne har når de leverer grunnlagsdata til en referanseverdi. Kodeksen skal
også omhandle forpliktelser i forhold til håndtering av interessekonflikter.
sikre tilstrekkelig beskyttelse av forbrukere og investorer som bruker referanseverdiene, blant
annet ved at det stilles krav om at bankene skal vurdere referanserentens egnethet for

•

forbrukere, for eksempel når det inngås avtaler om lån. Grunnlaget som benyttes til å beregne
referanseverdien, og selve referanseverdien, skal gjøres mer gjennomsiktig.
sikre at referanseverdier overvåkes og at de er levedyktige. Kritiske referanseverdier skal
overvåkes av kollegier av ESMA og tilsynsmyndigheter under ledelse av
referanseverditilsynsmyndigheten til administratoren. I tilfelle manglende enighet i kollegiet kan
ESMA treffe avgjørelse om bindende megling. Det stilles supplerende krav i forbindelse med
kritiske referanseverdier, herunder at den relevante kompetente myndighet har myndighet til å
kreve bidrag.

Sentralbanker som er medlem av det Europeiske System av Sentralbanker, er ikke omfattet av
bestemmelsene, fordi de allerede har innført systemer som sikrer overensstemmelse med målene til
forordningen.
Nærmere bestemmelser om varereferanseverdier og rentesatser finnes i bilagene. Referanseverdier
basert på grunnlagsdata fra visse regulerte enheter fritas for visse forpliktelser for å unngå
dobbeltregulering.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Referanseverdiforordningen krever lovendring. Referanseverdiforordningen gjennomføres ved
inkorporasjon i gjeldende referanserentelov, ved henvisning fra loven til det aktuelle vedlegget i EØSavtalen og rettsaktnummeret til forordningen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Referanseverdiforordningen innfører regler på et område som, med unntak av referanserenteloven
og tilhørende forskrift, ikke tidligere har vært regulert i norsk rett. Markedene som påvirkes av
referanseverdier er svært store, og integriteten til referanseverdier er viktig for prisingen av mange
finansielle instrumenter. Referanseverdier er sårbare for manipulasjon, hovedsakelig på grunn av
kombinasjonen av bruk av skjønn og interessekonflikter. Gjennomføringen av
referanseverdiforordningen vil kunne bidra til å øke robustheten og tilliten til referanseverdier ved å
redusere risikoen for manipulasjon. Dette kan bidra til økt tillit og mer velfungerende
finansmarkeder.
Gjennomføringen har konsekvenser for flere typer aktører, men det er relativt få foretak som
omfattes. Aktører som administrerer referanseverdier, blir påført til dels omfattende byrder av
forordningen. Bidragsytere som er foretak under tilsyn stilles også overfor en rekke krav etter
forordningen. Finanstilsynet får nye oppgaver etter forordningen, blant annet i forbindelse med
behandling av administratorers søknader om registrering eller godkjenning, tilsynsoppgaver og
rapporteringsplikt. Det legges til grunn at kostnadene de nye oppgavene medfører vil kunne dekkes
innenfor eksisterende budsjettrammer
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte
departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

II.

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

ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
Budsjettlinje 04 03 01 03 (2019). Protokoll 31 – Trygd – EØS-notat om budsjettlinjen

FINANSDEPARTEMENTET
32019R0980 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980 av 14. mars 2019 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til formatet for, innholdet i og
kontrollen og godkjenningen av det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys
offentligheten eller opptas til handel på et regulert marked, og om oppheving av
kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 – EØS-notat om rettsakten
32019R0979 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979 av 14. mars 2019 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder
for finansiell nøkkelinformasjon i prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av
prospekter, annonser for verdipapirer, tillegg til prospekter og for meldingsportalen, og om
oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 og delegert kommisjonsforordning
(EU) 2016/301 – EØS-notat om rettsakten
32019R0699 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/699 av 6. mai 2019 om fastsettelse
av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for
rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2019 til 29. juni 2019i samsvar med
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen
forsikring og gjenforsikring – EØS-notat om rettsakten
32016R0778 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/778 av 2. februar 2016 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til under hvilke omstendigheter og på
hvilke vilkår betaling av ekstraordinære etterhåndsbidrag kan utsettes helt eller delvis, og om
kriteriene for fastsettelse av virksomhet, tjenester og transaksjoner med hensyn til kritiske
funksjoner og for fastsettelse av forretningsområder og tilknyttede tjenester med hensyn til
hovedforretningsområder – EØS-notat om rettsakten
32016R1401 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1401 av 23. mai 2016 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og
krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske
reguleringsstandarder for metoder og prinsipper for verdsetting av forpliktelser som følger av
derivater – EØS-notat om rettsakten
32017R0867 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/867 av 7. februar 2017 om kategorier av
avtaler som skal beskyttes i forbindelse med delvis overføring av eiendom i henhold til artikkel 76 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EF – EØS-notat om rettsakten

32018R0308 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/308 av 1. mars 2018 om
fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for europaparlaments- og rådsdirektiv
2014/59/EU med hensyn til formater, maler og definisjoner med sikte på
krisehåndteringsmyndigheters identifikasjon og oversending av opplysninger til Den europeiske
banktilsynsmyndighet om minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser –
EØS-notat om rettsakten
32018R0345 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/345 av 14. november 2017 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som
spesifiserer kriteriene for metoden for å vurdere verdien av institusjoners eller foretaks eiendeler og
forpliktelser – EØS-notat om rettsakten
32018R0344 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/344 av 14. november 2017 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som
spesifiserer kriteriene for metoden for å vurdere forskjeller i behandlingen i forbindelse med
krisehåndtering – EØS-notat om rettsakten
32015R0001 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1 av 30. september 2014 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske
reguleringsstandarder for den periodiske rapporteringen av avgiftene som kredittvurderingsbyråene
krever, med sikte på Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets løpende tilsyn –
EØS-notat om rettsakten
32015R0002 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2 av 30. september 2014 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske
reguleringsstandarder for framlegging av opplysninger som kredittvurderingsbyråer gjør tilgjengelig
for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet – EØS-notat om rettsakten
32015R0003 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/3 av 30. september 2014 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1060/2009 med hensyn til tekniske
reguleringsstandarder for opplysningskrav i forbindelse med strukturerte finansielle instrumenter –
EØS-notat om rettsakten
32018R1709 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1709 av 13. november 2018 om
angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2020 om arbeidsulykker og andre
arbeidsrelaterte helseproblemer med hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til
rådsforordning (EF) nr. 577/98 – EØS-notat om rettsakten
32018D1007 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2018/1007 av 25. april 2018 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF med hensyn til listen over havner, og om oppheving
av kommisjonsvedtak 2008/861/EF – EØS-notat om rettsakten
32018R1798 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1798 av 21. november 2018 om gjennomføring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over
informasjonssamfunnet for referanseåret 2019 – EØS-notat om rettsakten
Budsjettlinje 12 02 01 (2019). Protokoll 31 – Finansielle tjenester – EØS-notat om budsjettlinjen

FORSVARSDEPARTEMENTET
Budsjettlinje 02 04 77 03 (2019). Protokoll 31 – Forsvarsforskning
Sammendrag av innholdet
Beslutningen gjelder Norges tilskudd til EU for deltakelse i EUs forberedende tiltak for
forsvarsforskning (PADR). Beslutningen gjelder for året 2019.
Norges deltakelse i PADR skjer gjennom tilskudd til budsjettlinje 02 04 77 03 (Forberedende tiltak for
forsvarsforskning). Norges økonomiske bidrag beregnes iht. EØS-avtalen artikkel 82.
Om PADR
Norge har som eneste ikke-medlem fått anledning til å delta i EUs forberedende tiltak for
forsvarsforskning, Preparatory Action on Defence Research, PADR. Tiltaket gjennomføres i perioden
2017–2019, for å gi EU-kommisjonen et bedre grunnlag for å vurdere nytten av eventuell fremtidig
støtte til forsvarsforskning i EU. Norge forplikter seg til deltakelse i tiltaket ett år om gangen. Tiltaket
er en del av den europeiske forsvarshandlingsplanen European Defence Action Plan, EDAP, som ble
lansert 30. november 2016. Planen har til hensikt å styrke Europas forsvarsevne og forsvarsindustri
gjennom å stimulere til økt forskningsinnsats på forsvarsområdet, utvikle konkurransedyktig og
innovativ europeisk forsvarsindustri og bidra til effektive anskaffelser av forsvarskapabiliteter. Det
forberedende tiltaket for forsvarsforskning (PADR) er en del av EDAP. PADR skal stimulere til
samarbeid mellom medlemsstatene. Det er derfor en forutsetning for å kunne konkurrere seg til
midler at flere stater er sammen om søknaden, og at både forskningsinstitusjoner og industri er
involvert i konsortiene som søker midler.
PADR blir gjennomført gjennom ulike årlige arbeidsprogrammer. Det europeiske forsvarsbyrået,
European Defence Agency (EDA), har ansvaret for gjennomføringen av PADR.
Ifølge EØS-avtalen artikkel 1 nr. 1 og artikkel 1 nr. 2 bokstav f) skal avtalen fremme sterkere
samarbeid mellom avtalepartene innen forskning og utvikling. PADR innlemmes i EØS-avtalens
protokoll 31, som omhandler samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Gjennomføringen av PADR nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendringer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge forplikter seg til bidrag til og deltakelse i PADR over inneværende års budsjett. Kostnadene for
norsk deltakelse i 2019 vil utgjøre inntil 6,5 millioner kroner. Utgiftene til norsk deltakelse dekkes
innenfor Forsvarsdepartementets vedtatte budsjettramme.
Forsvarsdepartementet vil stå for den løpende oppfølgingen av PADR i gjennomføringsperioden, noe
som ikke forventes å medføre administrativt merarbeid i betydelig grad.
Sakkyndige instansers merknader
Budsjettlinjen har ikke vært behandlet i spesialutvalg. Forsvarsdepartementet anser budsjettlinjen
som EØS-relevant og akseptabel.

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
32017R2158 Kommisjonsforordning (EU) 2017/2158 av 20. november 2017 om fastsettelse av
begrensende tiltak og referansenivåer for å redusere forekomsten av akrylamid i næringsmidler –
EØS-notat om rettsakten
32019R0387 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/387 av 11. mars 2019 om tillatelse
til en utvidelse av bruksområdet for olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) som et nytt
næringsmiddel og om endring av betegnelsen på og de særlige kravene til merking av olje fra
Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)
2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 –
EØS-notat om rettsakten
32019R0456 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/456 av 20. mars 2019 om tillatelse
til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum sativum i
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten
32019R0506 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/506 av 26. mars 2019 om tillatelse
til å bringe D-ribose i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)
2017/2470 – EØS-notat om rettsakten
32019R0388 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/388 av 11. mars 2019 om tillatelse
til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet 2'-fukosyllaktose framstilt med Escherichia
coli K-12 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 og om endring av
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
32018R0878 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/878 av 18. juni 2018 om vedtakelse
av listen over medlemsstater eller deler av medlemsstaters territorium som overholder reglene for
kategorisering fastsatt i artikkel 2 nr. 2 og 3 i delegert forordning (EU) 2018/772 med hensyn til
anvendelse av forebyggende helsetiltak for å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis
hos hunder – EØS-notat om rettsakten
32018R0772 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/772 av 21. november 2017 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 med hensyn til forebyggende helsetiltak for
å bekjempe infeksjon med Echinococcus multilocularis hos hunder, og om oppheving av delegert
forordning (EU) nr. 1152/2011 – EØS-notat om rettsakten

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
32017L1132 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1132 av 14. juni 2017 om visse aspekter
ved selskapsrett (kodifisering) – EØS-notat om rettsakten
Budsjettlinje 33 02 03 01 (2019). Protokoll 31 – Selskapsrett – EØS-notat om budsjettlinjen
Budsjettlinje 02 03 01 & 02 03 04 (2019). Protokoll 31 – Indre marked
Se omtale i Prop. 1 S (2018-2019), del II, Kap. 924, post 70

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
32018R1142 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1142 av 14. august 2018 om endring av forordning
(EU) nr. 1321/2014 med hensyn til innføring av visse kategorier av vedlikeholdssertifikater for
luftfartøy, endring av framgangsmåten for godkjenning av komponenter fra eksterne leverandører og
endring av vedlikeholdsopplæringsorganisasjonenes særskilte rettigheter – EØS-notat om rettsakten
32019D0132 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2019) 132 av 23.1.2019 om endring av
kommisjonsbeslutning C(2015) 8005 med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling samt
styrking av visse særlige luftfartssikkerhetstiltak – EØS-notat om rettsakten
32019R0002 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2 av 11. desember 2018 om endring av
forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet –
EØS-notat om rettsakten
32018R1002 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1002 av 16. juli 2018 om endring
av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 for å klargjøre og forenkle korrelasjonsprosedyren og
tilpasse den til endringer i forordning (EU) 2017/1151 – EØS-notat om rettsakten
32018R1003 gjennomføringsforordning (EU) 2018/1003 av 16. juli 2018 om endring av forordning
(EU) 2017/1152 for å klargjøre og forenkle korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer til
forordning (EU) 2017/1151 – EØS-notat om rettsakten
32019R0248 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/248 av 13. november 2018 om retting av
forordning (EU) nr. 63/2011 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om unntak fra målene for
spesifikke CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
443/2009 – EØS-notat om rettsakten

