EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØSkomiteen 23. oktober 2020
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.
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I. Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter som
krever forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk
handlefrihet
KULTURDEPARTEMENTET
32017L1564 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13. september
2017 om visse tillatte former for bruk av visse verker og andre arbeider som er vernet
av opphavsretten og nærstående rettigheter, til fordel for personer som er blinde,
har nedsatt synsevne eller har andre former for nedsatt leseevne, og om endring av
direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og nærstående
rettigheter i informasjonssamfunnet
Sammendrag av innhold
Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. september 2017 direktiv (EU) 2017/1564 om visse tillatte
former for bruk av verk og annet materiale som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter
til gunst for personer som er blinde, svaksynte eller på annen måte har en lesefunksjonsnedsettelse,
og om endringer av direktiv 2001/29/EF om harmonisering av visse aspekter av opphavsrett og
nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet.
Direktivet inneholder endringer som er nødvendig for at Marrakech-traktaten skal gjennomføres i
EU. Marrakech-traktaten ble vedtatt i 2013 av FN-organisasjonen WIPO (World Intellectual Property
Organization – Verdens Immaterialrettsorganisasjon). Marrakech-traktaten skal sikre at tilrettelagte
åndsverk (eksempelvis i blindeskrift eller tilpassede lydopptak) for blinde og svaksynte kan gjøres
tilgjengelig for disse gruppene, siden det i store deler av verden er begrenset tilgang på slike verk.
Samtidig med direktivet ble det også vedtatt en forordning om gjennomføring av Marrakechtraktaten om tilgang til verk for syns- og lesehemmede ((EU) 2017/1563). Forordningen omhandler
forholdet mellom EU og tredjeland og er derfor ikke EØS-relevant.
Direktivet og forordningen om Marrakech-traktaten utgjør en del av en «opphavsrettspakke» som
ble lagt frem 14. september 2016 som en oppfølging av Kommisjonens strategi for det digitale indre
marked (DSM-strategien (KOM (2015) 192) av 6. mai 2016), jf. KOM (2016) 596 og KOM (2016) 595. I
DSM-strategien ble det ble foreslått en rekke tiltak for å skape et digitalt indre marked for digitalt
innhold og digitale tjenester, bl.a. ble det varslet en reform av reglene om opphavsrett. I tillegg til de
to Marrakech-rettsaktene er også de øvrige forslagene i «opphavsrettspakken» under DSMparaplyen nå vedtatt. Forordning (EU) 2017/1128 om portabilitet av nettbaserte innholdstjenester
(portabilitetsforordningen) ble vedtatt 14. juni 2017, mens direktiv (EU) 2019/789 om regler for
utøvelse av opphavsrett og nærstående rettigheter som gjelder for visse av kringkastingsselskapers
nettoverføringer og videresending av radio- og TV-programmer (nett- og videresendingsdirektivet) og
direktiv (EU) 2019/790 om opphavsrett og nærstående rettigheter på det digitale indre marked
(digitalmarkedsdirektivet) begge ble vedtatt 17. april 2019.
Marrakech-direktivet har 13 artikler.
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Artikkel 1 presiserer formål og virkeområde. Direktivet skal legge til rette for bruk av visse åndsverk
uten samtykke fra rettighetshaveren. Bruken skal være til gunst for personer som er blinde,
synshemmede eller på annen måte har en funksjonsnedsettelse som vanskeliggjør tilgangen til
åndsverk i trykket form, dvs. en lesefunksjonsnedsettelse (print disabled).
Artikkel 2 definerer begrepene «verk og arbeider», «begunstiget person», «tilgjengelig format» og
«godkjent organisasjon» eller «godkjent enhet» slik de brukes i direktivet.
Artikkel 3 inneholder en obligatorisk avgrensning i den opphavsrettslige eneretten og regner opp de
bruksmåtene som direktivet tillater begunstigede personer og godkjente organisasjoner. En
begunstiget person eller en person som handler på dennes vegne kan uten samtykke av
rettighetshaveren fremstille åndsverk i tilgjengelig format til bruk for den begunstigede personen. En
godkjent organisasjon kan også fremstille eksemplar i et tilgjengelig format og spre eksemplaret,
stille det til rådighet eller låne det ut til en begunstiget person. Et eksemplar som fremstilles etter
denne artikkelen skal ivareta verkets integritet (de ikke-økonomiske rettighetene til verket), samtidig
som det skal tas høyde for de tilpasninger og endringer som er nødvendige for å gjøre verket om til
et tilgjengelig format.
Artikkel 4 regulerer tilgangen til tilrettelagte eksemplar i det indre markedet. Medlemsstatene skal
sikre at godkjente organisasjoner gjøres i stand til å sørge for at et tilrettelagt eksemplar etter
direktivet her skal kunne sirkulere fritt eller kunne bli gitt tilgang til for målgruppen eller godkjente
organisasjoner i alle medlemsstater.
Artikkel 5 fastsetter pliktene til de godkjente organisasjonene eller de godkjente enhetene som skal
sikre tilgang til tilrettelagte verk for målgruppen.
Artikkel 6 regulerer åpenhet og informasjonsutveksling mellom godkjente organisasjoner og
medlemsstatene og mellom medlemsstatene og Kommisjonen.
Artikkel 7 regulerer forholdet til personvernet. Bruken etter dette direktivet skal skje innenfor
gjeldende personvernregler.
Artikkel 8 regulerer forholdet mellom direktivet og opphavsrettsdirektivet 2001/29/EF.
Artikkel 9 bestemmer at Kommisjonen skal legge frem en rapport om tilgangen til tilrettelagte
eksemplar i det indre markedet.
Artikkel 10 inneholder bestemmelser om evaluering av direktivet
Artikkel 11-13 inneholder avsluttende bestemmelser.
Merknader
Direktivet er vedtatt med hjemmel i TFEU artikkel 114.
Rettslige konsekvenser
Dersom direktivet innlemmes i EØS-avtalen vil det være nødvendig med enkelte endringer i norsk
lovgivning. Direktivet legger opp til en konkret infrastruktur for å gjennomføre Marrakech-traktaten,
og trolig vil det meste av endringer i norsk rett kunne gjennomføres i forskrift til åndsverkloven.
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Bestemmelser om bruk av åndsverk for personer med funksjonsnedsettelse er i dag regulert i
åndsverkloven og forskrift til åndsverkloven. I den nye åndsverkloven som trådte i kraft 1. juli 2018 er
det i § 55 fjerde ledd tatt inn en forskriftshjemmel for å kunne gjennomføre Marrakech-traktaten i
norsk rett, jf. Prop. 104 L (2016-2017).
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det antas at direktivet ikke får vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for offentlige
myndigheter. Direktivet legger opp til at det skal opprettes en infrastruktur mellom medlemslandene
for å sikre en lettere sirkulering og tilgang til tilrettelagte åndsverk for personer med
funksjonsnedsettelse. Allerede i dag foregår det noe digital utveksling av tilrettelagte eksemplar for
blinde og synshemmede i Norden, i form av samarbeid mellom Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og
de nordiske søsterorganisasjonene. Gjennomføring av direktivet vil trolig føre til at et større antall
åndsverk blir håndtert gjennom eksisterende system, men det antas at dette ikke vil føre til
vesentlige økonomiske konsekvenser for det offentlige.
For personer med lesefunksjonsnedsettelse er det antatt at gjennomføring av direktivet vil kunne
føre til en større og enklere tilgang til tilrettelagte åndsverk fra andre EØS-land.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for immaterialrett og funnet EØS-relevant og akseptabel.
Kulturdepartementet gjennomførte 11. oktober 2016 en høring av direktivforslaget hos berørte
instanser. Høringsfristen var 7. november 2016. En rekke rettighetshaverorganisasjoner har
merknader knyttet til konsekvensene for gjeldende rett.
I forbindelse med høringen av forslag til ny åndsverklov har organisasjoner som representerer
personer med funksjonsnedsettelses rettigheter vært svært positive til forslaget om at Marrakechtraktaten gjennomføres i norsk rett.
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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
Budsjettlinje 04 03 01 03 (2020). Protokoll 31 – Trygd – EØS-notat om budsjettlinjen

FINANSDEPARTEMENTET
32018R0389 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/389 av 27. november 2017 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for
sterk kundeautentisering og felles og sikre åpne kommunikasjonsstandarder – EØS-notat om
rettsakten
32017R2294 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2294 av 28. august 2017 om endring av
delegert forordning (EU) 2017/565 med hensyn til spesifisering av definisjonen av systematiske
internaliserere i henhold til direktiv 2014/65/EU – EØS-notat om rettsakten
32019D0541 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 av 1. april 2019 om
likeverdigheten av den rettslige og tilsynsmessige rammen for godkjente børser og anerkjente
markedsoperatører i Singapore i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
600/2014 – EØS-notat om rettsakten
32019R0442 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/442 av 12. desember 2018 om endring og
retting av delegert forordning (EU) 2017/587 for å spesifisere kravet om at priser skal gjenspeile
gjeldende markedsvilkår, og for å oppdatere og rette visse bestemmelser – EØS-notat om rettsakten
32019R0443 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/443 av 13. februar 2019 om endring av
delegert forordning (EU) 2017/588 med hensyn til muligheten for å justere gjennomsnittlig antall
daglige transaksjoner for en aksje dersom handelsplassen med den høyeste omsetningen av aksjen
ligger utenfor Unionen – EØS-notat om rettsakten
32019R1000 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1000 av 14. mars 2019 om endring av
delegert forordning (EU) 2017/1799 med hensyn til unntaket for People's Bank of China fra kravene
om gjennomsiktighet før og etter handel i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 –
EØS-notat om rettsakten
32019R1011 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1011 av 13. desember 2018 om endring av
delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 med hensyn til visse registreringsvilkår for å fremme
bruken av vekstmarkeder for SMB-er ved gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv
2014/65/EU – EØS-notat om rettsakten
32019R1935 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1935 av 13. mai 2019 om endring av
europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for å
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justere grunnbeløpene i euro for forsikrings- og gjenforsikringsformidleres yrkesansvarsforsikring og
finansielle kapasitet – EØS-notat om rettsakten
32020R0442 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/442 av 17. desember 2019 om retting 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 om
rettsakten
32020R0125 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/125 av 29. januar 2020 om endring
av gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014 om fastsettelse av tekniske
gjennomføringsstandarder for relevante tilstrekkelig diversifiserte indekser i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 – EØS-notat om rettsakten
32020D1308 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1308 av 21. september 2020 om
fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sentrale motparter i Det forente kongerike
Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlamentsog rådsforordning (EU) nr. 648/2012 – EØS-notat om rettsakten
32016D1910 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1910 av 28. oktober 2016 om
likeverdigheten mellom visse tredjelands rapporteringskrav for betalinger til offentlige myndigheter
og kravene i kapittel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/34/ EU – EØS-notat om rettsakten
Budsjettlinje 12 02 01 (2020). Protokoll 31 – Finansielle tjenester – EØS-notat om budsjettlinjen
Budsjettlinje 33 02 03 01 (2020). Protokoll 31 – Selskapsrett – EØS-notat om budsjettlinjen

FORSVARSDEPARTEMENTET
Budsjettlinje 02 04 77 03 (2020). Protokoll 31 – Forsvarsforskning
Sammendrag av innhold
Beslutningen gjelder Norges tilskudd til EU for deltakelse i EUs forberedende tiltak for
forsvarsforskning (PADR) i 2020. Beslutningen gjelder forlengelse til 2020, ettersom planlagt aktivitet
er forsinket og løper over i 2020. Forlengelsen av norsk deltakelse i PADR i 2020 ble godkjent i
statsråd 23. juni.
Norges deltakelse i PADR skjer gjennom tilskudd til budsjettlinje 0n 04 77 03 (Forberedende tiltak for
forsvarsforskning). Norges økonomiske bidrag beregnes iht. EØS-avtalens artikkel 82.
Om PADR
Norges har som eneste ikke-medlem deltatt i EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning
(Preparatory Action on Defence Research, PADR). Tiltaket ble gjennomført i perioden 2017–2019 for
å gi EU-kommisjonen et bedre grunnlag for å vurdere nytten av eventuell fremtidig støtte til
forsvarsforskning i EU. Tiltaket er en del av den europeiske forsvarshandlingsplanen European
Defence Action Plan, EDAP, som ble lansert i 2016. Denne planen har til hensikt å styrke Europas
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forsvarsevne og forsvarsindustri gjennom å stimulere til økt forskningsinnsats på forsvarsområdet,
utvikle konkurransedyktig og innovativ europeisk forsvarsindustri og bidra til effektive anskaffelser av
forsvarskapabiliteter.
Både PADR og EDIDP er forberedende tiltak for lanseringen av Det europeiske forsvarsfond fra 2021.
Ifølge EØS-avtalens 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. Norge har
deltatt i PADR gjennom EØS-avtalen i perioden 2017–2019. Deltakelsen i PADR har vært fastsatt
gjennom separate EØS-komitébeslutninger for hvert år.
EØS-komitébeslutningen for 2020 gjelder forlengelse av deltakelsen til 2020, noe som skyldes at
allerede godkjent og planlagt aktivitet er forsinket og løper over i 2020. Innlemmelse i EØS-avtalen av
PADR for 2020 medfører således ikke ekstrabevilgninger utover det Norge allerede har forpliktet seg
til for perioden 2017–2019. Det er ikke uvanlig å betale for slik deltakelse etter at den formelle
perioden er utløpt. Forlengelsen av norsk deltakelse i PADR i 2020 ble godkjent i statsråd 23. juni.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Gjennomføringen av PADR nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendringer.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge forplikter seg kun til bidrag til og deltakelse i PADR over inneværende års budsjett. Kostnadene
for norsk deltakelse i 2020 fastsettes etter EØS-avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a), og vil utgjøre ca.
4,5 millioner kroner (408 600 euro). Utgiftene til norsk deltakelse vil bli dekket innenfor
Forsvarsdepartementets vedtatte budsjettramme. Totalkostnaden for deltakelse i perioden 2017–
2020 vil være om lag 22,5 millioner kroner.
Forsvarsdepartementet vil stå for den løpende oppfølgingen av PADR i gjennomføringsperioden, noe
som ikke forventes å medføre administrative 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
32019R2093 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2093 av 29. november 2019 om
endring av forordning (EF) nr. 333/2007 med hensyn til analyse av fettsyreestere av 3-monoklor-1,2propandiol (3-MCPD), glysidylfettsyreestere, perklorat og akrylamid – EØS-notat om rettsakten
32019R1881 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1881 av 8. november 2019 om
endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet diflubenzuron med hensyn til øvre
grenseverdi for restmengder – EØS-notat om rettsakten
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KLIMA-OG MILJØDEPARTEMENTET
32020D0027 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/27 av 13. januar 2020 om
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av propikonazol til bruk i biocidprodukter av type 8 –
EØS-notat om rettsakten
32018D0896 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/896 av 19. juni 2018 om
fastsettelse av en metode for beregning av årlig forbruk av bæreposer i tynn plast og om endring av
vedtak 2005/270/EF – EØS-notat om rettsakten
32019R1842 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1842 av 31. oktober 2019 om
regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til ytterligere
regler for justeringer av vederlagsfri tildeling av utslippskvoter på grunn av endringer i
virksomhetsnivåene – EØS-notat om rettsakten
32020D0519 Kommisjonsavgjerd (EU) 2020/519 av 3. april 2020 om det sektorvise
referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon
og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for avfallshandteringssektoren i medhald av
forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for
miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) – EØS-notat om rettsakten
32020D0095 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/95 av 22. januar 2020 om endring
av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over
skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 – EØSnotat om rettsakten

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
32019D1895 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1895 av 7. november 2019 om
anerkjennelse av en rekke portugisiske øyer som frie for varroatose og om endring av vedlegget til
gjennomføringsbeslutning 2013/503/EU – EØS-notat om rettsakten
32020R0147 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/147 av 3. februar 2020 om
godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer
til avvendte smågriser, purker (for å oppnå en gunstig virkning hos spedgriser) og melkekyr, og om
endring av forordning (EF) nr. 2148/2004, (EF) nr. 1288/2004 og (EF) nr. 1811/2005 (innehaver av
godkjenningen: S.I. Lesaffre) – EØS-notat om rettsakten
32020R0196 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/196 av 13. februar 2020
om fornya godkjenning av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger CBS 109.713 som
tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, slaktekalkunar, kalkunar som vert fôra opp for avl, mindre
utbreidde fugleartar (bortsett frå fjørfe meint for eggproduksjon) og prydfuglar, og om oppheving av
forordning (EF) nr. 1380/2007, (EF) nr. 1096/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 843/2012
(innehavar av godkjenninga: BASF SE) – EØS-notat om rettsakten
32020R0197 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/197 av 13. februar 2020 om
godkjenning av alluraraud AC som tilsetjingsstoff i fôrvarer til kattar og hundar – EØS-notat om
rettsakten
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32020R0238 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/238 av 20. februar 2020 om
godkjenning av L-treonin som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar– EØS-notat om rettsakten
32020R0228 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/228 av 19. februar 2020 om
godkjenning av erytrosin som tilsetjingsstoff i fôrvarer til hundar og kattar – EØS-notat om rettsakten
32020R1341 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1341 av 28. september 2020 om
endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til anvendelsesperioden for
midlertidige tiltak– EØS-notat om rettsakten

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG NÆRINGS-OG FISKERIDEPARTEMENTET
32020R0229 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/229 av 19. februar 2020 om
godkjenning av L-tryptofan som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar – EØS-notat om rettsakten

NÆRINGS-OG FISKERIDEPARTEMENTET
32019R1744 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1744 av 17. september 2019 om
tekniske spesifikasjoner for elektroniske meldingssystemer for fartøyer i fart på innlands vannveier
og om oppheving av forordning (EU) 164/2010 – EØS-notat om rettsakten
32020R0411 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/411 av 19. november 2019 om endring av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip, med
hensyn til sikkerhetskrav for passasjerskip i innenriksfart – EØS-notat om rettsakten
Budsjettlinje 02 03 01 og 02 03 04 (2020). Protokoll 31 – Indre marked
Se omtale i Prop. 1 S (2019-2020), del II, Kap. 924, post 70

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
32020D4241 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2020/4241 av 30. Juni 2020 om endring av
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2019) 132 endelig med hensyn til utsettelse av visse
rettslige krav på området vandelskontroll, som følge av covid-19-pandemien – EØS-notat om
rettsakten
32020R0910 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/910 av 30. juni 2020 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 og (EU) 2019/1583 med hensyn til
utpeking på nytt av luftfartsselskaper, operatører og enheter som sørger for sikkerhetskontroll av
frakt og post fra tredjeland, og om utsettelse av visse rettslige krav på områdene cybersikkerhet,
vandelskontroll, standarder for utstyr til påvisning av eksplosiver og utstyr til påvisning av spor av
eksplosiver, som følge av covid-19-pandemien – EØS-notat om rettsakten
32020R0239 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/239 av 20. februar 2020 om
endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 901/2014 med hensyn til tilpasning av malene for
typegodkjenningsprosedyrene for to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler til kravene i
miljøstandardene Euro 5 og Euro 5+ – EØS-notat om rettsakten
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32019R0631 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse
av CO2-utslippsstandarder for nye personbiler og nye lette nyttekjøretøyer og om oppheving av
forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 – EØS-notat om rettsakten
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