EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØSkomiteen 5. februar 2021
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
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
32019L2161 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2161 av 27. november 2019 om endring
av rådsdirektiv 93/13/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, 2005/29/EF og
2011/83/EU med hensyn til bedre håndheving og modernisering av Unionens forbrukervernregler
Sammendrag av innhold
Direktivets formål er å styrke håndhevingen av felleseuropeiske forbrukervernregler og sikre
forbrukerne tydeligere rettigheter, særlig ved bruk av digitale markedsplasser og kjøp av digitale
tjenester. Direktivet endrer fire eksisterende direktiver:
•
•
•
•

Direktiv om urimelig handelspraksis (2005/29/EF),
Direktiv om forbrukerrettigheter (2011/83/EU),
Direktiv om forbrukarvern ved opplysning om prisar på forbruksvarer (1998/6/EF),
Direktiv om urimelige vilkår i forbrukeravtaler (1993/13/EØF).

Disse direktivene er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i angrerettloven, markedsføringsloven,
avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, finansavtaleloven, prisopplysningsforskriften og forskrift om
urimelig handelspraksis.
I det følgende beskrives de viktigste endringene:
1) Det innføres mer proporsjonale, effektive og avskrekkende sanksjoner for brudd på de fire
direktivene som berøres av forslaget. Bakgrunnen for dette er at størrelsen på økonomiske
sanksjoner for brudd på forbrukerregelverk i dag varierer betydelig. Ved brudd på direktivet om
urimelig handelspraksis, forbrukerrettighetsdirektivet og direktivet om urimelig handelspraksis
innføres det likelydende krav til økonomiske sanksjoner, jf. art. 1, 3 (6) og 4 (13). Det stilles krav til at
medlemsstatene skal ha felles kriterier for vurderingen av om gebyr skal ilegges og størrelsen på
gebyret. Kriteriene som skal legges til grunn er blant annet arten og omfanget av overtredelsen, om
den næringsdrivende har overtrådt reglene tidligere og størrelsen på fortjenesten. Ved alvorlige
grenseoverskridende saker skal håndhevingsmyndighetene minst ha mulighet til kunne ilegge et
maksimumsgebyr på fire prosent av den næringsdrivendes årlige omsetning i de medlemsstatene
som rammes av lovbruddet.
2) Der næringsdrivende bruker prisreduksjoner i markedsføringen (salgsmarkedsføring), stilles det
krav om at førprisen må fremgå. Denne førprisen må være den laveste prisen produktet er solgt for i
en 30-dagers periode før salget startet, jf. art. 2.
3) Forbrukere som opplever urimelig handelspraksis skal ha tilgang til proporsjonale og effektive
beføyelser, blant annet erstatning, prisavslag eller heving, jf. art. 3 (5). Medlemslandene kan selv
bestemme hvilke vilkår som skal gjelde for at forbrukeren skal ha krav på disse beføyelsene samt
hvilke virkninger de skal ha. Bakgrunnen for regelen er EU-kommisjonens evaluering som avdekket at
få forbrukere gjør gjeldende krav for få dekket tap som følge av brudd på forbudet mot urimelig
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handelspraksis. Dette til tross for at mange forbrukere opplever slike lovbrudd. Innføring av
individuelle rettigheter skal virke preventivt ved å motvirke regelverksbrudd og å gjøre det enklere
for forbrukere å få gjennomslag for sine rettigheter.
4) Det innføres flere nye informasjonskrav for nettbaserte markedsplasser og
prissammenligningstjenester. Nettbaserte markedsplasser er definert som programvare, blant
annet nettsider eller apper, som tilbyr forbrukere muligheten til å inngå kontrakter med
næringsdrivende eller forbrukere, se art. 3 (1) (b). Det stilles blant annet krav etter art 4 (5) om at
markedsplassene skal informere om:
- hva som ligger til grunn for rangeringen av søkeresultatet
- om selger er forbruker eller næringsdrivende
- om EUs forbrukervernregler gjelder
- om både markedsplassen og selger har forpliktelser iht. avtalen eller ikke
Prissammenligningstjenester er tjenester som gir brukerne mulighet til å søke etter ulike produkter
på nettet. Moderniseringsdirektivet krever at slike tjenester må opplyse om næringsdrivende har
betalt for å oppnå høyere plassering i søkeresultatet, jf. 3 (7).
5) Rettighetene som følger av forbrukerrettighetsdirektivet skal få anvendelse på digitale tjenester
der forbrukerens motytelse er personopplysninger, jf. art. 4 (2) (b). Dette omfatter blant annet
gratistjenester som e-post, skylagring, sosiale medier, spill og strømmetjenester. Hva som anses som
personopplysninger, er definert i forordning 2016/679 (GDPR) art. 4 (1).
Dette innebærer at forbrukere skal få mer informasjon før avtale inngås og angrerett på 14 dager. I
tillegg stilles det enkelte formelle krav til avtalen, blant annet at avtalevilkårene skal gis på et varig
medium.
Forbrukerne gis også enkelte nye rettigheter som ikke følger av dagens forbrukerrettighetsdirektiv.
De skal blant annet få tilbake eget innhold som er lastet opp på tjenestene, for eksempel bilder og
video. Innholdet skal gis tilbake gratis, innen rimelig tid og i et vanlig filformat.
6) Det presiseres at det er villedende å markedsføre produkter som identiske dersom det er betydelig
forskjeller i innhold eller egenskaper. Dette vil for eksempel være matvarer eller rengjøringsmidler
som tilbys under samme produktnavn, men med ulik kvalitet i ulike land.
7) Det stilles mer presise krav til bruk av forbrukernes egne erfaringer og anbefalinger i
markedsføringen. Dersom slike brukeranmeldelser benyttes må forbrukerne gis informasjon om
hvordan den næringsdrivende forsikrer seg at brukeranmeldelsene er reelle, det vil si at
brukeranmeldelsene faktisk er skrevet av forbrukere som har brukt eller kjøpt produktet, jf. art. 3 (4)
(c). Dersom den næringsdrivende ikke tar rimelige skritt for å sikre seg at brukeranmeldelsene er
reelle, vil det være en urimelig handelspraksis og dermed være forbudt å bruke disse i
markedsføringen, jf. art. 3 (7) (b). Etter det nye direktivet er det også forbudt å få noen til å lage
falske brukeranmeldelser eller å gi et feilaktig bilde av brukeranmeldelser.
8) En annen handelspraksis som vil være en urimelig og forbudt etter det nye direktivet er
automatisert svartebørssalg, jf. art. 3 (7) (b). Dette innebærer at det er forbudt å videreselge større
antall billetter dersom de er kjøpt inn i strid med vilkårene til utsalgsstedet og det er brukt
programvare for å omgå vilkårene.
9) Det stilles også krav om å informere forbrukerne før avtale inngås dersom prisen er personalisert
og basert på en automatisert avgjørelsesprosess, jf. art. 4 (4) (a) (ii). Det at prisen må være
personalisert innebærer at prissvingninger som har med andre forhold å gjøre enn den enkelte
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forbrukeren som ønsker å inngå en avtale, ikke utløser et slikt informasjonskrav. Dette kravet er først
og fremst aktuelt ved ehandel, men gjelder også ved andre former for fjernsalg og salg utenfor fast
utsalgssted.
Merknader
Direktivet er hjemlet i EU-traktaten artikkel 114.
Rettslige konsekvenser
Moderniseringsdirektivet endrer felleseuropeiske forbrukervernregler som hovedsakelig er
gjennomført i angrerettloven, markedsføringsloven, avtaleloven og forbrukerkjøpsloven. En
eventuell gjennomføring av moderniseringsdirektivet vil kreve lovendringer og innlemmelse i EØSavtalen krever derfor Stortingets samtykke, jf. Grunnloven § 26 annet ledd.
Endringene vil styrke forbrukervernet ved at det innføres mer avskrekkende sanksjoner samt nye og
mer tydelige rettigheter, særlig på det digitale området.
Økonomiske og administrative konsekvenser
EU-kommisjonen gjennomførte en konsekvensanalyse av forslaget til moderniseringsdirektiv og
forslaget til direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser (COM(2018)184), se
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018SC0096. I denne analysen
antok EU-kommisjonen at moderniseringsdirektivet ville ha følgende virkninger:
•

•

•
•

For forbrukere vil direktivet medføre at forbrukernes krav om for eksempel erstatning og heving,
kan fremmes på en enklere måte og mer effektivt. Dette vil redusere forbrukernes tap, og vil
være en fordel særlig for sårbare forbrukere. Kommisjonen antar også at reglene vil ha en
preventiv effekt som fører til bedre etterlevelse av regelverket.
For næringsdrivende som etterlever forbrukerregelverket antas det at de får reduserte kostnader
som følge av mer harmoniserte regler og økt transparens på internettplattformer. Strengere
håndheving og oppreisningsmuligheter for forbrukere kan også redusere negative effekter fra
urimelig konkurranse fra næringsdrivende som ikke følger regelverket.
For næringsdrivende som ikke etterlever regelverket vil forslaget få større økonomiske
konsekvenser. Strengere sanksjoner kombinert med bedrede muligheter for forbrukerne til å
fremme krav gjør det mer kostbart for næringsdrivende å bryte forbrukervernreglene.
Nye regler for digitale gratistjenester og økte informasjonsforpliktelser for internettplattformer
vil gi tilbyderne økte kostnader, og plattformeierne kostnader med tilpasningene av
plattformene. Samtidig kan mer harmoniserte regler og rettsavklaring også kunne føre til
reduserte kostnader, særlig for de aktørene som driver virksomhet i flere europeiske land.

For Norge spesielt, antar Barne- og familiedepartementet at moderniseringsdirektivet blant annet vil
få følgende virkninger:
•

•

•

Særlig for store selskaper og ved alvorlige overtredelser av forbrukervernreglene kan gebyrene
som Forbrukertilsynet og Markedsrådet ilegger bli betydelig høyere enn i dag. Departementet
antar at dette vil ha en sterk preventiv effekt og sikre bedre etterlevelse av regelverket.
Prinsippene for utmålingen vil også bli mer detaljert enn hva som følger av gjeldende rett.
Flere av elementene i direktivet er en konkretisering og presisering av forbrukerrettigheter som
allerede har et vern etter norsk rett. Dette gjelder blant annet muligheten for heving og
erstatning ved brudd på direktivet om urimelig handelspraksis. Likevel vil direktivendringene
kunne ha en rettsavklarende effekt.
Det innføres også flere nye krav som vil innebære noe økte kostnader for de næringsdrivende.
Det vises i den forbindelse til EU-kommisjonens konsekvensanalyse.
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Barne- og familiedepartementet vil gjøre en nærmere vurdering av de rettslige, økonomiske og
administrative konsekvensene en gjennomføring av direktivet vil ha.
Sakkyndige instansers merknader
Barne- og likestillingsdepartementet sendte forslaget til moderniseringsdirektiv og forslaget til
direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser, på høring 12. juni 2018, med
høringsfrist 17. august: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---eu-kommisjonensforslag-til-direktivendringer-om-a-new-deal-for-consumers/id2604251/
Det ble mottatt 27 høringsinnspill, hvorav 15 med merknader. De fleste høringsinstansene stiller seg
generelt positive til formålene i forslaget til moderniseringsdirektiv. Samtidig er det inneholdt
forslaget enkeltelementer som er kontroversielle i Norge: Noen høringsinstanser var skeptiske til
forslaget til økt samordning av sanksjonsmyndighet for nasjonale forbrukermyndigheter, mens andre
støttet dette. Det var også en viss skepsis til forslaget om presisering av rettigheter til individuelle
beføyelser (som erstatning og heving av kontrakt) ved brudd på direktivet om urimelig
handelspraksis. Forslaget til endringer i angreretten ved netthandel, dørsalg osv., som innebar en
reduksjon av forbrukervernet, var også kontroversielt. Endringene i angreretten ble ikke videreført
og følger derfor ikke av det vedtatte direktivet.
Mange høringsinstanser var positive til forslaget om felles kriterier for vurderinger av om
økonomiske sanksjoner skal ilegges, og kriterier for utmåling. Det fremheves typisk at det er viktig at
landene har lik tilnærming til forholdet mellom alvorlighetsgrad i overtredelse og bruk av sanksjoner,
og at kriteriene som er listet opp i forslaget i stor grad samsvarer med norske kriterier.
Når det gjelder forslaget om at håndhevingsmyndighetene – ved alvorlige grenseoverskridende
saker – skal kunne ilegge økonomiske sanksjoner på opp til fire prosent av den næringsdrivendes
årlige omsetning, foreslo Forbrukertilsynet og Forbrukerrådet å gå lenger enn direktivforslaget, ved
at håndhevingsmyndighetene gis kompetanse til å ilegge tilsvarende økonomiske sanksjoner i
nasjonale saker. Næringslivets Hovedorganisasjon var imidlertid negativ til å innføre et slikt
«minimums maksimumsnivå» for økonomiske sanksjoner, fordi de mener det ikke foreligger bevis for
at felles grenseverdier som dette vil bidra til bedre etterlevelse av regelverket.
Forslaget ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål 10. september 2018, og norsk
posisjon ble deretter utarbeidet. Den norske posisjonen er gjenspeilet i EØS/EFTA-posisjonen om
forslaget, som ble publisert 19. november 2018.
Den vedtatte rettsakten har vært behandlet av Spesialutvalget for forbrukerspørsmål, som finner den
EØS-relevant og akseptabel.
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FINANSDEPARTEMENTET
32019R0834 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/834 av 20. mai 2019 om endring av
forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til clearingplikten, suspensjon av clearingplikten,
rapporteringskrav, risikoreduksjonsteknikker for OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en
sentral motpart, registrering av og tilsyn med transaksjonsregistre og krav til transaksjonsregistre
Samandrag av innhald
Forordninga innfører endringar i EMIR (European Market Infrastructure Regulation), som er ei
forordning om OTC-derivat, sentrale motpartar og transaksjonsregister. Nedanfor omtalast dei
viktigaste endringane.
Med endringsforordninga innførast det ein clearingterskel for finansielle motpartar slik at desse frå
no av vil delast inn i motpartar som overskrid clearingterskelen (FC+) og andre finansielle motpartar
(FC-), dvs. såkalla små finansielle motpartar. Clearingterskelen er inntil vidare den same som for
ikkje-finansielle motpartar, men i motsetning til ikkje-finansielle motpartar vil også derivatkontraktar
som objektivt reduserer risiko knytt til den finansielle motpartens næringsverksemd eller finansiering
telje med ved utrekninga av terskelverdien.
Etter gjeldande reglar må ikkje-finansielle motpartar cleare alle sine derivatkontraktar viss dei
overstig clearingterskelen i éin klasse av derivatkontraktar. I endringsforordninga endrast dette slik at
clearingplikta berre omfattar dei klassene av derivatkontraktar der terskelen er overskriden.
Det er også gjort mindre endringar i definisjonen av ein finansiell motpart i artikkel 2, og nokre nye
grupper av føretak er omfatta.
Utrekninga av posisjonar i OTC-derivat som klassifiseringa av motpartar byggjer på, endrast slik at ein
motpart no vil omfattast av clearingplikta dersom snittet av den nominelle bruttoverdien av OTCderivata i slutten av månaden for dei førre 12 månadene overskrid clearingterskelen. Motpartar som
overskrid clearingterskelverdien skal melde frå til Finanstilsynet og ESMA. En slik melding skal også
bli gjeve dersom utrekningane med 12 månadars intervall viser at terskelverdien ikkje lenger
overskridast og at motparten ikkje lenger er omfatta av clearingplikta.
Det er viktig å merke seg at endringsforordninga fastslår at motpartar som ikkje reknar ut storleiken
på posisjoner i OTC-derivat også må melde frå til Finanstilsynet og ESMA og at slike motpartar
omfattast av clearingplikta. Ikkje-finansielle motpartar som ikkje reknar ut sin posisjon i OTC-derivat
blir clearingpliktige i alle OTC-derivataktivaklassane som er omfatta av clearingplikt, mens ein ikkjefinansiell motpart som gjer utrekninga berre vert omfatta av clearingplikt for den aktivaklassen der
clearingterskelen overskridast. Ein finansiell motpart som overskrid clearingterskelen i ein av
aktivaklassane eller unnlet å rekne ut posisjonen blir clearingpliktig i alle OTC-derivataktivaklassar.
EU-kommisjonen kan suspendere clearingplikta etter anbefaling frå ESMA viss nærmare vilkår er
oppfylt, for eksempel dersom ein klasse av derivatkontraktar ikkje lenger er eigna for clearing, eller
den finansielle stabiliteten er trua. Endringsforordninga innfører også moglegheiter for at ESMA kan
føreslå å samstundes suspendere handelsplikta for den same OTC-derivataktivaklassen som
clearingplikta er suspendert for.
Med endringsforordninga innførast det eit krav om at dei nasjonale tilsynsstyresmaktene må varsle
ESMA så snart dei mottar opplysingar om at ein sentral motpart planlegg å byrje å cleare ein ny OTCderivataktivaklasse som er omfatta av den noverande konsesjonen deira.
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Endringsforordninga innfører eit krav om at clearingmedlemmer og kundar som tilbyr
clearingtenestar til andre, skal yte sine tenestar på eit rettferdig, rimelig og ikkje-diskriminerande vis.
For å redusere ikkje-finansielle motpartar og små finansielle motpartar sin eksponering for
valutarisiko innførast det krav til risikohandteringsprosedyrar for valutaforwardkontraktar («foreign
exchange forwards») og valutabytteavtalar («foreign exchange swaps») som er fysisk oppgjord.
Rapporteringsplikta etter artikkel 9 i EMIR vert endra til å omfatte kontraktar som blei inngått etter
12. februar 2014, eller som er inngått tidlegare, men som var utståande på det tidspunktet. Etter
noverande regelverk er skjeringstidspunktet 16. august 2012.
Pensjonsinnretningar har normalt ikkje tilstrekkeleg tilgang til kontantar som kan stillast som trygd
ved clearing av derivatkontraktar. Desse innretningane har i en overgangsperiode vore unntatt frå
clearingplikta for OTC-derivatkontraktar som vert inngått for å redusere investeringsrisikoen deira.
Overgangsordninga vert forlenga med ytterlegare tre år.
Endringsforordninga inneber òg at sentrale motpartar skal gje sine clearingmedlemmer eit verktøy
for å rekne ut kor stor ytterelegare startmargin som må stillast ved clearing av ein ny transaksjon.
Clearingmedlemmene skal informerast om dei modellane den sentrale motparten nytter for å rekne
ut startmarginen.
I endringsforordninga vert det tatt høgde for at transaksjonsregister også kan ha tillatingar etter
forordning (EU) nr. 2015/2365 (SFTR) og at dei kan søke om ein utviding av denne tillatinga til òg å
omfatte registreringer av transaksjoner under EMIR.
Endringsforordninga innfører òg krav om at nasjonal insolvenslovgjeving ikkje skal hindre sentrale
motpartar i å kunne overføre klientposisjoner eller å betale overskotet frå ein likvidering direkte til
kundar i tilfellet av insolvens hos eit Clearingmedlem når det gjelder midlar som er heldt i fellesskap
og på individuelt avgrensa klientkontoar.
Maksimumsnivået for bøter aukast frå høvesvis EUR 10 000 og EUR 20 000 til EUR 100 000 og
EUR 200 000.
Merknadar
Rettslege konsekvensar
Når forordninga er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomførast i norsk rett ved inkorporering i lov
om verdipapirhandel. Inkorporering betyr at det i lov eller forskrift vert tatt inn ei føresegn om at
EU/EØS-forordninga gjeld som norsk lov eller forskrift.
Økonomiske og administrative konsekvensar
Forordninga vil minke byrdene for både finansielle og ikkje-finansielle derivatmotpartar.
Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdera av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der vedkomne
departement er representert. Spesialutvalet kom til at rettsakta er EØS-relevant og akseptabel.
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32019R1156 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 av 20. juni 2019 om
tilrettelegging for distribusjon over landegrensene av innretninger for kollektiv investering og om
endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014
Sammendrag av innhold
Forvaltning og markedsføring av kollektive investeringsfond er regulert av UCITS- og AIFM-direktivet
på EU nivå. I Norge er disse gjennomført ved lov om verdipapirfond (UCITS) og lov om alternative
investeringsfond (AIFM). Begge sett med regelverk regulerer adgangen for grensekryssende
virksomhet, herunder grensekryssende markedsføring. Forordningen er et ledd i arbeidet med å
bryte ned barrierer i målet om kapitalmarkedsunionen. Formålet er å sørge for en mer helhetlig
praktisering av passport-systemet og notifiseringsprosedyrer mellom nasjonale kompetente
myndigheter.
Nasjonale tilsynsmyndighetene pålegges å vedlikeholde oversikter over markedsføringskrav og
avgifter på egne nettsider, og melde fra til ESMA ved endringer. ESMA skal opprette en sentral
database med oppsummering av markedsføringskrav og lenker til informasjon hos nasjonale
tilsynsmyndigheter. Det skal videre opprettes en sentral database med oversikt over all
grensekryssende markedsføring av verdipapirfond og alternative investeringsfond. Dette vil kreve
standardisert rapportering fra den enkelte nasjonale tilsynsmyndighet, der detaljerte bestemmelser
vil fastsettes i tekniske standarder. Det oppstilles videre krav om at nasjonale tilsynsmyndigheter
annethvert år utarbeider en rapport til ESMA med oversikt over endringsforespørsler og eventuelle
brudd på krav til notifikasjonsmeldinger. Det innføres begrensninger på nasjonale
tilsynsmyndigheters adgang til å pålegge søknadsgebyrer ved notifikasjoner om grensekryssende
markedsføring av fond.
Definisjonen av markedssondering (pre-marketing), som innføres i AIFM-direktivet harmoniseres
med EuVECA og EuSEF ved at tilsvarende bestemmelser innføres.
Forordningen må sees i sammenheng med europaparlaments og rådsdirektivet om endring av
direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grensekryssende distribusjon av kollektive
investeringsfond.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.
Gjennomføring av forordningen vil kreve endring av lov om forvaltning av alternative
investeringsfond (AIF-loven). Det må vurderes nærmere om også verdipapirfondloven må endres for
å gjennomføre forordningen. Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet i oppdrag å utrede norsk
gjennomføring av direktivet og forordningen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for
myndigheter.
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.
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32019L1160 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1160 av 20. juni 2019 om endring av
direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU med hensyn til distribusjon over landegrensene av innretninger
for kollektiv investering
Sammendrag av innhold
Dette direktivet endrer visse bestemmelser i Direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) og Direktiv
2011/61/EU (AIFMD) i den hensikt å redusere regulatoriske barrierer ved grensekryssende
distribusjonen av fond i EU. Disse tiltakene er forventet å redusere kostnadene for forvaltere som
velger å drive grensekryssende virksomhet, og støtter økt grensekryssende markedsføring av fond.
Et felles mål for AIFMD og UCITS-direktivet er å sikre et likt utgangspunkt mellom foretak og å fjerne
restriksjoner på den frie bevegelighet av andeler av kollektive investeringsfond i det felleseuropeiske
marked, samtidig som det sikres en mer uniform beskyttelse av investorer.
Endringsdirektivet innebærer et forbud mot at nasjonale myndigheter kan kreve lokal tilstedeværelse
av fasiliteter som skal ivareta lokale investorer, som det tidligere har vært adgang til. Det åpnes nå
for at forvalter kan sikre lokale investorer gjennom elektronisk kontakt. I tillegg foreslås at
prosedyrene og vilkår ved oppdatering av notifikasjonsmeldinger og denotifisering ved bruk av
markedsføringspass blir mer harmonisert. Det innføres en ny bestemmelse i AIFMD som definerer
markedssondering (pre-marketing) og vilkår for dette, samt grensen mellom markedssondering og
markedsføring.
Endringene må sees i sammenheng med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 om
forenklet grenseoverskridende distribusjon av kollektive investeringsfond og om endring av
forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) 1286/2014. Den samme forordningen
fastsetter også nye regler og plikter for ESMA, og det foreslås med bakgrunn i disse nye
bestemmelsene å fjerne tilsvarende bestemmelser i AIFMD og UCITS-direktivet i det foreliggende
forslag.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Når direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, vil det gjennomføres i norsk rett. Dette vil gjøres enten ved
lovendring (lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirfondloven) eller at
regelverket inntas i forskrift til AIF-loven og verdipapirfondloven.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for
myndigheter.
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.
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32016L2341 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2341 av 14. desember 2016 om
virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak
Sammendrag av innhold
Direktiv (EU) 2016/2341 om virksomheten til og tilsynet med pensjonsforetak (IORP II, det reviderte
tjenestepensjonsdirektivet) ble vedtatt i EU 14. desember 2016. Direktivet gjelder i EU fra 13. januar
2019.
Direktivet er en hovedrettsakt fra Rådet og Europaparlamentet, som reviderer
tjenestepensjonsdirektivet (direktiv 2003/41/EF). Formålet med revideringen er å fremme større
grad av harmonisering av regelverket for tjenestepensjonsforetak for å styrke det felles indre
markedet, og å fremme åpenhet og god virksomhetsstyring.
De foretakene som faller inn under direktivets saklige virkeområde, er i norsk rett pensjonsforetak,
det vil si pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak.
I likhet med det opprinnelige tjenestepensjonsdirektivet, er det reviderte direktivet basert på
minimumsharmonisering. Det er derfor handlingsrom til å fastsette strengere regler ved
gjennomføring i norsk rett. Norge har allerede benyttet dette handlingsrommet til å fastsette et
forenklet solvenskapitalkrav for pensjonskasser, som trådte i kraft 1. januar 2019.
Det reviderte tjenestepensjonsdirektivet viderefører flere bestemmelser fra
tjenestepensjonsdirektivet. De vesentligste endringene i direktivet omfatter grensekryssende
aktivitet, virksomhetsstyring, opplysningsplikt overfor medlemmer, åpenhet om virksomheten og
tilsyn.
Direktivet krever at pensjonsforetakene skal ha et godt system for styring og kontroll med
virksomheten. Direktivet innfører krav om kontrollfunksjoner som en del av virksomhetsstyringen.
Kontrollfunksjonene omfatter en risikostyringsfunksjon og en internrevisjonsfunksjon, og for
pensjonsforetak som overtar forsikringsrisiko kreves også en aktuarfunksjon. Direktivet inneholder
dessuten skjerpede krav til utkontraktering av tjenester. Videre skal pensjonsforetakets ledelse og
kontrollfunksjoner oppfylle krav til faglige kvalifikasjoner og hederlig vandel. Pensjonsforetak skal
også ha en forsvarlig avlønningsordning for ledelsen, kontrollfunksjoner og andre som har vesentlig
innflytelse på foretakets risikoprofil. Direktivet krever videre at foretakene skal gjennomføre en
egenvurdering av risiko. Det stilles også utvidede og mer detaljerte krav til hvilken informasjon
pensjonsforetak skal gi til medlemmer og potensielle medlemmer. Blant annet skal
pensjonsforetakene utarbeide en pensjonsoversikt, som skal være et kortfattet dokument med
sentral informasjon for hvert medlem av pensjonsordningen. Direktivet utvider dessuten gjeldende
regulering av grensekryssende virksomhet i EØS-området til også å omfatte grensekryssende
overdragelser av pensjonsordninger mellom pensjonsforetak. Søknaden, saksbehandlingsprosessen
og momenter som kan inngå i de ulike tilsynsmyndighetenes vurderinger i forbindelse med
grensekryssende overdragelser, er detaljert regulert.
Et prinsipp om forholdsmessighet går igjen i store deler av direktivet, og har som formål at
regelverket til en viss grad skal kunne tilpasses virksomhetens kompleksitet. Direktivet åpner for at
det i nasjonal rett kan gjøres unntak fra enkeltbestemmelser for pensjonsforetak som forvalter
pensjonsordninger med mindre enn 100 medlemmer.
Merknader
Pensjonsforetak er i norsk rett regulert av finansforetaksloven og forsikringsvirksomhetsloven med
tilhørende forskrifter, herunder forskrift om pensjonsforetak.
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Rettslige konsekvenser
Siden det reviderte tjenestepensjonsdirektivet viderefører flere bestemmelser fra
tjenestepensjonsdirektivet, er store deler av direktivet allerede gjennomført i norsk rett. Det kreves
imidlertid noen endringer og presiseringer i lov og forskrift for å gjennomføre de nye bestemmelsene
i direktivet. Dette gjelder særlig de økte kravene til virksomhetsstyring og åpenhet. Finanstilsynet har
i høringsnotat 31. januar 2019 foreslått ny forskrift om pensjonsforetak samt endringer i
forsikringsvirksomhetsloven, finansforetaksloven, forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til
forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring), forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og
internkontroll, forskrift 5. juni 2015 nr. 613 om unntak fra meldeplikt ved utkontraktering av
virksomhet og finansforetaksforskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene i regelverket som stiller større krav til pensjonsforetakenes virksomhetsstyring mv. vil
være mest utfordrende for de mindre pensjonskassene, men forholdsmessighetsprinsippet legger til
rette for en tilpasset gjennomføring. Endringene kan medføre økte premier for administrasjon av
pensjonsordninger i pensjonsforetak. Det er kostnader som arbeidsgivere må betale. Samtidig vil
endringene i regelverket som gjelder forsvarlig virksomhetsstyring i pensjonsforetak og åpenhet
kunne bidra til å gi arbeidstakere økt sikkerhet for fremtidig tjenestepensjon.
De utvidede reglene om tilsyn i direktivet sammenfaller med gjeldende tilsynspraksis og forventes
ikke å ha konsekvenser for Finanstilsynet. Finanstilsynet vil som følge av nye krav om
kontrollfunksjoner og krav om meldeplikt ved utkontraktering motta flere løpende meldinger fra
pensjonsforetakene om egnethet og avtaleinngåelser. Finanstilsynet anser imidlertid ikke at dette vil
føre til at oppfølgningen av foretakene vil øke samlet sett.
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.
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JUSTIS- OG BEREDKSAPSDEPARTEMENTET
32019L0770 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/770 av 20. mai 2019 om visse aspekter
ved avtaler om levering av digitalt innhold og digitale tjenester
Sammendrag av innhold
Direktivets fulle navn på dansk er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/770 af 20. maj
2019 om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester (i EØS-notatet
omtales innhold og tjenester samlet som «ytelser»). Direktivet er ment å harmonisere reglene om
forbrukerkontrakter i EU i større grad og dermed gjøre det enklere for forbrukere og
næringsdrivende å inngå slike avtaler på tvers av landegrenser. Direktivet er forhandlet frem som en
«pakke» sammen med det nye direktiv 2019/771 om salg av varer til forbruker (se eget EØS-notat
om dette). Det har vært et mål i forhandlingene i EU-systemet å oppnå mest mulig like regler for
digitale ytelser som for fysiske varer.
Direktivet inneholder nye regler om kontrakter om levering av digitale ytelser til forbruker, et
område der det til nå ikke har vært regulering på EU-nivå. Reglene omfatter subjektive og objektive
vilkår for at en digital ytelse skal anses å være i overensstemmelse med avtalen, forbrukerens
beføyelser i tilfelle ytelsen ikke er i overensstemmelse, og regler om endring av digitale ytelser
(oppdateringer mv.), jf. artikkel 1. Definisjoner og virkeområde er nærmere regulert i artikkel 2 og 3.
Direktivet er delvis fullharmoniserende, ved at medlemsstatene bare kan fastsette avvikende regler
der det er særskilt angitt, jf. artikkel 4.
Generell avtalerett, slik som reglene om inngåelse av avtaler og avtalers gyldighet, overlates fortsatt
til nasjonal rett. Det samme gjelder regler om erstatning og regler om virkningene av heving (så langt
dette ikke er regulert i direktivet). Det er også opp til nasjonal rett å bestemme den rettslige
klassifiseringen av avtaler om levering av digitale ytelser, for eksempel om slike avtaler skal regnes
som kjøps- eller tjenesteavtaler, jf. artikkel 3 nummer 10.
Direktivet fastsetter i artikkel 5 til 10 nærmere regler om levering av digitale ytelser, subjektive og
objektive krav for at ytelsen skal anses å være i overensstemmelse med avtalen, samt om feil som
følger av installasjon av ytelsen, og begrensninger på bruk av ytelsene som følge av tredjepersons
rettigheter.
Artikkel 11 til 18 inneholder regler om den næringsdrivendes ansvar for levering av ytelsen, samt for
eventuell manglende overensstemmelse med kontrakten, bevisbyrden dersom leveringen påstås å
være mangelfull, og forbrukerens beføyelser i tilfelle av mangelfull levering eller annen
uoverensstemmelse med det avtalte. Videre er det gitt regler om den næringsdrivendes og
forbrukerens plikter når kontrakten heves, og tidsfrister for eventuell tilbakebetaling.
Artikkel 19 inneholder regler som er særskilte for digitale ytelser, om den næringsdrivendes adgang
til å endre ytelsen ut over hva som er nødvendig for å holde den i overensstemmelse med kontrakten
etter artikkel 7 og 8 (oppdateringer mv), på visse vilkår. I artikkel 19 nummer 2 er forbrukeren gitt
hevingsrett såfremt en slik endring på en ikke uvesentlig måte har negativ innvirkning på
forbrukerens adgang til eller bruk av ytelsen.
Artikkel 20 fastsetter at den næringsdrivende skal ha regressrett overfor tidligere ledd i
transaksjonskjeden dersom en manglende levering av ytelsen eller manglende overensstemmelse
med kontrakten skyldes handlinger eller unnlatelser begått av disse.
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Artikkel 21 forplikter medlemsstatene til å sørge for at det finnes effektive og tilstrekkelige midler i
nasjonal rett til å sikre at direktivets regler overholdes. Artikkel 21 nr. 2 krever at nasjonal rett åpner
for at et eller flere kompetente organer (offentlige organer, forbrukerorganisasjoner, ideelle
organisasjoner som arbeider for beskyttelse av rettigheter under GDPR, eller næringsorganisasjoner
med legitim interesse) på nærmere vilkår kan reise sak for domstolene eller en kompetent
myndighet for å sikre at direktivet overholdes.
Artikkel 22 fastsetter at en avtale som fraviker nasjonale regler som gjennomfører direktivet til skade
for forbrukeren, ikke skal være bindende for forbrukeren.
Artikkel 23 til 27 fastsetter hvilke endringer i andre direktiver som følger av direktivet, samt nærmere
regler om medlemsstatenes gjennomføring av de nye reglene. Nye regler skal i henhold til artikkel 24
nr. 1 offentliggjøres senest 1. juli 2021 i alle medlemsstater, og tre i kraft 1. januar 2022.
Kommisjonen skal etter artikkel 25 evaluere virkningene av direktivet innen 12. juni 2024.
Norsk posisjon
Det er utarbeidet to EFTA-uttalelser, som er i samsvar med Norges posisjon til direktivforslaget slik
det forelå på et tidligere tidspunkt. Uttalelsene er tilgjengelig på EFTA-sekretariatets hjemmesider:
http://www.efta.int/EEA/news/EEA-EFTA-Comment-online-purchases-62421
http://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea/eea-efta-comments/2016/EEA-EFTAComment-on-contract-rules.pdf
Merknader
Rettslige konsekvenser
Digitale ytelser som leveres på et fysisk medium, reguleres i dag av forbrukerkjøpsloven, som
gjennomfører dagens forbrukerkjøpsdirektiv (direktiv 1999/44/EF). For de «rene» digitale ytelsene
regulerer imidlertid direktivet spørsmål som i dag løses etter alminnelig kontraktsrett. Blant annet
siden direktivet også regulerer avtaler som ikke er kjøp i tradisjonell forstand, ved at forbrukeren ikke
betaler for en ytelse, men avgir personopplysninger, jf. artikkel 3 nummer 1, kan det bli nødvendig
med særregulering når direktivet gjennomføres i norsk rett.
Departementet vurderer for tiden de rettslige konsekvensene en gjennomføring av direktivet vil ha i
Norge.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet vil kunne gjøre det enklere for næringsdrivende å levere digitale ytelser over
landegrensene ved at reglene i relativt høy grad harmoniseres.
Økonomiske og administrative konsekvenser vil for øvrig bli vurdert i sammenheng med at direktivet
sendes på høring sammen med et forslag til gjennomføring i norsk rett.
Sakkyndige instansers merknader
Justis- og beredskapsdepartementet sendte det da foreliggende direktivforslaget på høring 5. april
2016. Både næringsdrivende og forbrukersiden var gjennomgående positive til en regulering av
kontrakter om digitale ytelser, med enkelte forbehold. De synspunkter som kom på forslaget som da
forelå, fremgår av høringen.
Et forslag til en ny lov til gjennomføring av direktivet ble sendt på høring 3. desember 2020.
Direktivet er til vurdering i departementet, og vil bli sendt på høring sammen med et forslag til
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gjennomføring av reglene i norsk rett. Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for
forbrukerspørsmål og er vurdert som EØS-relevant og akseptabelt.
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32019L0771 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/771 av 20. mai 2019 om visse aspekter
ved avtaler om salg av varer, om endring av forordning (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF, og
om oppheving av direktiv 1999/44/EF
Sammendrag av innhold
Direktivets fulle navn på dansk er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/771 af 20. maj
2019 om visse aspekter af aftaler om salg af varer, om ændring af forordning (EU) 2017/2394 og
direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af direktiv 1999/44/EF. Direktivet er ment å harmonisere
reglene om forbrukerkontrakter i EU i større grad, og er forhandlet frem som en «pakke» sammen
med det nye direktiv 2019/770 om levering av digitale ytelser til forbruker (se eget EØS-notat om
dette).
Artikkel 1 fastsetter at direktivets formål er å bidra til at det indre marked skal fungere bedre, samt
sikre et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse i hele EU. For å oppnå dette skal direktivet harmonisere
reglene for en del sentrale forhold ved forbrukerkjøpsavtaler, slik som reglene om varens
overensstemmelse med avtalen og enkelte objektive krav, forbrukerens beføyelser ved mangler og
enkelte vilkår for å gjøre disse gjeldende, samt noen regler om kommersielle garantier. Direktivet er
delvis fullharmonisert, ved at medlemsstatene bare kan fastsette avvikende regler der det er særskilt
angitt, jf. artikkel 4.
Artikkel 3 fastsetter virkeområdet for direktivet. Direktivets regler skal gjelde for alle avtaler om salg
av varer mellom forbrukere og næringsdrivende, i tråd med definisjonene i artikkel 2, med noen
modifikasjoner:
•

«Smarte» varer, som klokker, mobiltelefoner og husholdningsapparater med programvare vil
reguleres av direktiv 2019/771, mens eventuelle fysiske medier som bare brukes til å levere en
digital ytelse (som en minnepinne eller CD) vil bli regulert av direktiv 2019/770 om levering av
digitale ytelser.

•

Varer som selges på tvangssalg eller ellers i medhold av lov er unntatt fra virkeområdet.

•

Medlemsstatene kan velge å unnta auksjonssalg av brukte varer, samt salg av levende dyr, fra
reglenes virkeområde nasjonalt.

Generell kontraktsrett, så som reglene om inngåelse av avtaler, avtalers gyldighet og konsekvensene
av heving, overlates fortsatt til nasjonal rett.
Direktivet vil erstatte det gjeldende forbrukerkjøpsdirektivet, som er gjennomført i lov 17. juni 2002
nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Dette oppheves med virkning fra 1. januar 2022, da
alle medlemsstatene skal ha nye regler på plass, jf. artikkel 23.
Det nye direktivet regulerer i artikkel 5 til 9 hvilke objektive og subjektive krav forbrukeren kan stille
til varen for at den skal være i kontraktmessig stand, samt til installasjonen, og hva forbrukeren kan
kreve av selgeren dersom varen ikke oppfyller disse kravene.
Artikkel 10 fastsetter at selgeren har ansvar for mangler som forelå på kjøpstidspunktet, og som viser
seg innenfor en periode på to år. For varer med digitale elementer utvides ansvarsperioden dersom
de digitale elementene skal leveres løpende over en lengre periode, slik at selgeren er ansvarlig for
mangler ved disse elementene som viser seg i løpet av hele leveringsperioden. Medlemsstatene har
adgang til å fastsette lengre ansvarsperioder, jf. artikkel 10 nr. 3. Artikkel 10 pålegger i nr. 4 og 5
medlemsstatene å sørge for at eventuelle generelle foreldelsesfrister i nasjonal rett ikke hindrer
forbrukeren i å gjøre gjeldende rettigheter etter direktivet.
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Artikkel 11 nr. 1 pålegger selgeren bevisbyrden for at varen er i overensstemmelse med avtalen i ett
år etter kjøpet. Medlemsstatene kan velge å utvide denne perioden til to år, jf. artikkel 11 nr. 2. Der
en vare leveres med digitale elementer, og avtalen foreskriver løpende levering av den digitale
ytelsen over en periode, fastsetter direktivet at selgeren skal ha bevisbyrden for at varen var i
overensstemmelse med avtalen gjennom hele denne perioden, jf. artikkel 11 nr. 3.
Artikkel 12 inneholder en adgang for medlemsstatene til å innføre regler om at forbrukeren, for å
kunne gjøre gjeldende rettigheter etter direktivet, plikter å varsle selgeren om en mangel innenfor en
viss periode, som ikke kan være kortere enn to måneder, etter at mangelen ble oppdaget.
Artikkel 13 fastsetter forbrukerens rett til avhjelp, omlevering, prisavslag eller heving dersom varen
har en mangel, og nærmere vilkår for å gjøre gjeldende de ulike rettighetene. Forbrukeren kan ikke
heve avtalen dersom mangelen er uvesentlig, jf. artikkel 13 nr. 5. Selgeren har bevisbyrden for at
mangelen er uvesentlig. Artikkel 13 nr. 6 fastsetter forbrukerens rett til å holde tilbake hele eller
deler av kjøpesummen inntil selgeren oppfyller sine forpliktelser. Det overlates til nasjonal rett å
regulere tilbakeholdsretten ytterligere. Det kan i henhold til artikkel 13 nr. 7 også fastsettes nærmere
regulering i nasjonal rett av hvorvidt og i hvilket omfang forbrukerens eventuelle bidrag til mangelen
skal påvirke forbrukerens rett til beføyelser.
Artikkel 14 til 16 gir enkelte nærmere regler om hvordan avhjelp skal gjennomføres, fastsettelsen av
et forholdsmessig prisavslag og heving. Nærmere regulering av følgene av heving (tilbakelevering av
ytelser mm) overlates til nasjonal rett. Artikkel 17 gir regler om handelsmessige garantier, når selger
har levert en vare med slik garanti.
Artikkel 18 fastsetter at selgeren skal ha regressrett overfor tidligere salgsledd der en mangel ved
varen skyldes handlinger eller unnlatelser begått av disse.
Artikkel 19 forplikter medlemsstatene til å sørge for at det fins effektive og tilstrekkelige midler i
nasjonal rett til å sikre at direktivets regler overholdes. Artikkel 19 nr. 2 krever at nasjonal rett åpner
for at et eller flere kompetente organer (offentlige organer, forbrukerorganisasjoner og/eller
ervervsorganisasjoner med legitim interesse) på nærmere vilkår kan reise sak for domstolene eller en
kompetent myndighet for å sikre at direktivet overholdes.
Artikkel 20 pålegger medlemsstatene å sikre forbrukernes tilgang til opplysninger om sine rettigheter
etter direktivet, samt om adgangen til håndheving av disse rettighetene.
Artikkel 21 fastsetter at en avtale som fraviker nasjonale regler som gjennomfører direktivet til skade
for forbrukeren, ikke skal være bindende for forbrukeren.
Artikkel 22 til 27 fastsetter hvilke endringer i andre direktiver som følger av direktivet, samt nærmere
regler om medlemsstatenes gjennomføring av de nye reglene. Nye regler skal i henhold til artikkel 24
nr. 1 offentliggjøres senest 1. juli 2021 i alle medlemsstater, og tre i kraft 1. januar 2022.
Kommisjonen skal etter artikkel 25 evaluere virkningene av direktivet innen 12. juni 2024.
Bakgrunn
EU-kommisjonen fremmet først, i 2015, et forslag til direktiv om kontraktsregler avgrenset til
fjernsalg (herunder internettsalg) av varer – KOM(2015) 635 (se eget EØS-foreløpig posisjonsnotat
om dette). Forslaget var ett av flere tiltak for et digitalt indre marked (Digital Single Market), og ble
fremlagt samtidig med forslaget til direktiv om kontraktsregler for digitale ytelser. De to opprinnelige
forslagene var på høring i Norge i 2016.
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Kommisjonen trakk forslaget til et eget fjernsalgsdirektiv i oktober 2017, og erstattet det med et
revidert direktivforslag om salg av varer til forbrukere som dekker alle salgskanaler (netthandel,
fjernsalg og salg i butikk mv.). Norge var blant flere land som hadde argumentert mot forskjellige
regler for salg i ulike kanaler. Utvidelsen av virkeområdet til det direktivet som nå er vedtatt,
sammenlignet med det opprinnelige forslaget, er dermed i tråd med norske innspill.
Norsk posisjon
Norges posisjon, utarbeidet etter høringen i 2017, var at minimumsharmonisering av regler om
forbrukerkjøp foretrekkes, men at Norge kunne akseptere at enkelte regler fullharmoniseres,
forutsatt at forbrukervernet samlet sett ikke svekkes.
Norge har ønsket regler som sikrer god balanse mellom kjøpers og selgers interesser, blant annet ved
at forbrukeren gis et incentiv til å melde fra til selgeren så snart som mulig etter at en mangel er
oppdaget. Selgeren bør også kunne få kompensasjon for den nytte forbrukeren har hatt av varen før
heving, dersom kjøpet heves.
Norge bidro til flere EFTA-kommentarer om direktivforslaget, og arbeidet blant annet for at det
endelige direktivet skulle åpne for å beholde fem års reklamasjonsfrist for varer som er ment å ha
vesentlig lenger holdbarhet enn to år. Siste EFTA-kommentar ble avgitt 12. oktober 2018. Denne er
tilgjengelig på EFTAs nettsider.
I det endelige direktivforslaget er disse synspunktene, som Norge delte med flere EU-medlemsstater,
ivaretatt.
Merknader
Rettslige konsekvenser
Forslaget er i høy grad sammenfallende med de reglene som følger av dagens norske
forbrukerkjøpslov, med noen unntak, for eksempel:
•

Etter direktivet har selgeren bevisbyrden for at varen er i overensstemmelse med avtalen i ett år
etter kjøpet, jf. artikkel 11 nr. 1. Medlemsstatene kan velge å innføre en regel om at selgeren skal
ha bevisbyrden i to år, jf. artikkel 11 nr. 2 – men ikke en kortere periode. Der en vare leveres med
digitale elementer, og avtalen foreskriver løpende levering av den digitale ytelsen over en
periode, fastsetter direktivet at selgeren skal ha bevisbyrden for at varen var i overensstemmelse
med avtalen gjennom hele denne perioden. Forbrukerkjøpsloven § 18 annet ledd pålegger
selgeren bevisbyrden i kun seks måneder etter kjøpet.

•

Reglene i artikkel 5 til 9 om hvilke subjektive og objektive krav forbrukeren kan stille til varene,
innebærer enkelte presiseringer som i dag ikke følger direkte av forbrukerkjøpsloven. For
eksempel fastsetter artikkel 7 nummer 1 bokstav c at tingen skal leveres med slikt eventuelt
tilbehør, herunder emballasje, installasjons- eller annen veiledning, som forbrukeren «med
rimelighet kan forvente å motta». Artikkel 7 nummer 3 og 4 gir særlige regler om krav til
overensstemmelse for varer med digitale elementer.

•

Forbrukerkjøpsloven regulerer ikke en slik regressrett mellom selger og tidligere salgsledd som
direktivet fastsetter i artikkel 18. Forbrukerkjøpsloven § 35 hjemler bare forbrukerens krav mot
tidligere salgsledd. Ettersom direktivet, slik som forbrukerkjøpsloven, bare regulerer avtaler
mellom næringsdrivende og forbrukere, er en slik regel en «fremmed fugl» i sammenhengen. I
dag vil slik regressrett avhenge av kontraktsforholdet mellom selger og tidligere salgsledd, og
alminnelige regler om erstatning i kontraktsforhold. Direktivet overlater til medlemsstatene å
avgjøre hvilke personer selgeren skal kunne reise krav mot, samt hvilke krav som kan gjøres
gjeldende og nærmere betingelser.
17

Departementet arbeider med å vurdere nærmere hvilke endringer det endelige direktivet vil kreve i
norsk rett.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet vil kunne gjøre det enklere for næringsdrivende å selge varer over landegrensene ved at
reglene i relativt høy grad harmoniseres. Det er imidlertid uklart hvor stor betydning dette egentlig
har for næringsdrivendes grensekryssende virksomhet, da mange andre forhold også har betydning
(særlig skatt, leveringstid og leveringskostnader samt språk og kulturelle forskjeller).
Forlengelsen av perioden for selgers bevisbyrde kan på den ene side medføre noe økte kostnader for
selgere knyttet til mangelskrav, men det er for tidlig å si noe om betydningen av dette i praksis. På
den andre side kan forlengelsen føre til at flere forbrukere får oppfylt sine rettigheter. Det har også
vært reist spørsmål om endringen vil kunne virke inn på holdbarheten av varer som selges til
forbruker.
Sakkyndige instansers merknader
Direktivforslaget var på høring i 2017. De synspunkter som kom på forslaget som da forelå, fremgår
av høringen. Det vedtatte direktivet har foreløpig ikke vært på høring i Norge. Direktivet er til
vurdering i departementet og vil bli sendt på høring sammen med et forslag til gjennomføring av
reglene i norsk rett. Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og er vurdert
som EØS-relevant og akseptabelt.
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KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
32016L2102 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om
tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner
Sammendrag av innhold
Hovedformålet med direktivet er en harmonisering av lover, forskrifter og administrative
bestemmelser knyttet til tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. For å øke digital
deltakelse i samfunnet, og digital kommunikasjon med det offentlige, er det nødvendig at
befolkningen kan anvende de kommunikasjonskanaler det offentlige benytter. Universell utforming
av nettsteder og mobilapplikasjoner gjør tjenestene mer brukervennlig og lettere tilgjengelig for
personer med funksjonsnedsettelser. Dette vil øke andelen av befolkningen som kan ta del i det
digitale samfunnet. Direktivet er et ledd i EUs strategi for utvikling av det digitale indre marked.
Direktivet pålegger offentlig myndigheter en plikt til å gjøre offentlige organers nettsider og
mobilapplikasjoner tilgjengelig for brukerne gjennom å følge internasjonale standarder for universell
utforming. Medlemslandene skal føre tilsyn med at kravene følges og rapportere til Kommisjonen.
Direktivet gjelder for offentligrettslige organer.
Artikkel 4 viser til de fire hovedprinsippene for universell utforming; informasjon skal være mulig å
oppfatte, mulig å anvende/betjene, forståelig og robust. Nettsteder og mobilapplikasjoner som er
forenlig med standardene referert til i forordning No. 1025/2012 presumeres å være i
overenstemmelse med kravene i artikkel 4.
Kommisjonen er gitt kompetanse til å vedta forskrifter om innholdet i standardene, jf. artikkel 6 og
10 («delegated acts»). Det er vedtatt en ny europeisk standard, som er oppdatert i tråd med den
teknologiske utviklingen og tilpasset anvendelse på mobilapplikasjoner. Standarden viser til WCAG
2.1 retningslinjene, som inneholder 12 nye suksesskriterier, som må følges for at nettsteder og
mobilapplikasjoner skal være universelt utformet.
Direktivet er en europeisk oppfølging av FN konvensjonen on the Rights of Persons with Disabilities
(UNCRPD) artikkel 9.
Nærmere om direktivets virkeområde
Direktivets anvendelsesområde omfatter alle offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner,
jf. artikkel 1(1). Formålet er å gjøre tjenestene mer tilgjengelig for brukerne. Direktivet regulerer
begrensninger på hvilke virksomheter som er omfattet og hvilket innhold som må gjøres tilgjengelig,
jf. artikkel 1(3) og (4).
Hva som menes med offentlig organ er legaldefinert i artikkel 3(1)(1), og omfatter statlige, regional
og kommunale myndigheter. I tillegg omfattes organer og sammenslutninger som er opprettet for å
imøtekomme et behov for allmennheten, og som ikke er av industriell eller kommersiell karakter.
Etter direktivet er nettsteder og mobilapplikasjoner som tilbys av allmennkringkastere unntatt, jf.
artikkel 1(3)(a). Videre er NGOer, som ikke leverer tjenester som er vesentlig for offentligheten,
unntatt. Det samme gjelder tjenester som er rettet mot personer med særskilte behov eller ment for
personer med funksjonsnedsettelser.
Direktivet åpner for at medlemslandene kan unnta nettsteder og mobilapplikasjoner i skoler,
barnehager og vuggestuer, bortsett fra innhold knyttet til viktige nettbaserte administrative
funksjoner, jf. artikkel 4(5).
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Innhold på internettsider og mobilapplikasjoner som er unntatt
Direktivet gjør unntak for forhåndsinnspilt tidsbasert media som er publisert før 23. september 2020,
jf. artikkel 1(4)(b). Direktesendt tidsbasert media er unntatt etter bokstav (c). Dette unntaket er ikke
tidsbegrenset.
Direktivet unntar tredjepartsinnhold på nettsteder, som ikke er finansiert, utviklet eller under
kontroll av offentlig myndighet, jf. artikkel 1(4) bokstav (e). Direktivet omfatter kun
tredjepartsinnhold som det aktuelle offentlige organet har kontroll over, jf. fortalens avsnitt 30.
Dette avgrenser direktivet mot for eksempel brukergenerert innhold og innhold fra tredjeparter som
organet ikke har kontroll over.
På visse vilkår er også intranett og ekstranett unntatt. Dette gjelder intranett som er publisert før 23.
september 2019, inntil slike nettsteder gjennomgår en vesentlig endring/revisjon jf. artikkel
1(4)(1)(g).
Innhold på nettsider og mobilapplikasjoner, som kvalifiserer som arkiver, er unntatt. Dette gjelder
internettsteder som har et innhold som verken er nødvendig for aktive administrative prosesser eller
er oppdatert eller redigert etter 23. september 2019.
Direktivet unntar reproduksjoner av gjenstander fra kulturhistoriske samlinger, som ikke kan gjøres
fullt ut tilgjengelig fordi det er uforenlig med konservering eller gjenstandens autensitet. Slike
samlinger kan også unntas på grunn av manglende kostnadseffektive løsninger for å gjøre innholdet
forenlig med tilgjengelighetskravene.
Nettbaserte kart og karttjenester er unntatt, så lenge grunnleggende informasjon gis på en
tilgjengelig elektronisk måte for kart som er ment for navigasjon.
Nærmere om tilsynsmyndighet og prosessuelle rettigheter
Offentlige myndigheter er ansvarlige for at nettsider er tilgjengelig, og må avgi en
tilgjengelighetserklæring, jf. artikkel 7. Tilgjengelighetserklæringen skal være detaljert, omfattende
og tydelig. Dersom innhold ikke er i tråd med kravene skal dette redegjøres for, og gis en
begrunnelse for den manglende tilgjengeligheten og eventuelt hvilke alternativer brukerne kan
benytte seg av. Offentlige organer må sette opp en tilbakemeldingsfunksjon, som gir brukeren en
lenke med mulighet til å melde inn manglende oppfyllelse av tilgjengelighetskravene. Videre kan
brukere anmode om å få tilgang til innhold som er unntatt fra direktivet etter artikkel 1 nr. 4 og
artikkel 5.
Medlemslandene skal sikre at offentlige organer gir tilstrekkelig svar på anmodningen innen rimelig
tid. Det følger av fortalen at offentlige organer bør gi de etterspurte opplysningene på en egnet
måte, forutsatt at anmodningen er rimelig og berettiget.
Direktivet gir nærmere krav til etablering av tilsynsmyndighet i det enkelte land. Direktivets artikkel
8(1) stiller krav om at et myndighetsorgan skal gjennomføre periodiske målinger av i hvilken grad
nettsteder og mobilapplikasjoner er utformet i samsvar med direktivets krav. Kontroll og
rapportering skal gjøres på bakgrunn av en metode som Kommisjonene fastsetter i en
gjennomføringsrettsakt, ref. artikkel 8 (2). En slik gjennomføringsrettsakt ble vedtatt i oktober 2018.
Merknader
Det rettslige grunnlaget for direktivet er artikkel 114 i Treaty of the Functioning of the European
Union (TFEU) (Den europeiske unions funksjonsmåde). Artikkel 114 gir hjemmel for å vedta rettsakter
som vedrører det indre markeds opprettelse og funksjon.
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Rettslige konsekvenser
Norge har allerede regler om universell utforming av IKT, slik at Norge oppfyller allerede mange av
kravene i direktivet. Hovedtrekkene i de nye kravene som følger av direktivet, sml. med gjeldende
rett, er:
•

Universell utforming av forhåndsinnspilt multimediainnhold (synstolkning) –WCAG
suksesskriterium 1.2.3 og 1.2.5.

•

Oppdatering av teknisk standard fra WCAG 2.0 til WCAG 2.1, som viderefører alle eksisterende
krav og innfører 12 nye krav.

•

Krav om en tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon,

•

Krav om universell utforming av nye intranett og ekstranett.

Etter gjeldende rett er det ikke et krav om universell utforming av IKT-løsninger i arbeidslivet.
Direktivet omfatter kun nye intranett og ekstranett i arbeidslivet i offentlig sektor. Som følge av
dette, er det nødvendig å utvide virkeområdet i likestillings- og diskrimineringsloven § 18 til å
omfatte intranett og ekstranett i arbeidslivet i offentlig sektor.
Forslag til gjennomføring av direktivet ble sendt på høring av departementet 1. juli 2019.
Høringsnotatet beskriver direktivets krav nærmere og inneholder forslag til regelverksendringer i
detalj. KMD og KUD arbeider med å følge opp høringen, og vil fremme et lovforslag for Stortinget
som gjennomfører direktivet i norsk rett.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er gjennomført flere samfunnsøkonomiske analyser av de økonomiske og administrative
konsekvenser for gjennomføring av direktivet. KMD arbeider med budsjettmessig håndtering og vil
redegjøre nærmere for dette i lovproposisjonen.
Sakkyndige instansers merknader
Direktivet er behandlet i regjeringens Spesialutvalg for Kommunikasjoner, der Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet,
Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet er representert.
Direktivet anses EØS-relevant og er aktuelt for innlemming i EØS-avtalen. Det er imidlertid behov for
tilpasninger. Det er bedt om tillpasninger til artikkel 12(3) når det gjelder overgangsperiode.
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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

32020D0306(01) Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger Beslutning nr.
E7 av 27. juni 2019 om praktiske regler for samarbeid og datautveksling til systemet for elektronisk
utveksling av trygdeopplysninger (EESSI) er gjennomført i sin helhet i medlemsstatene – EØS-notat
om rettsakten

BARNE- OG FAMILIDEPARTEMENTET

32020D1805 Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1805 av 27. november 2020 om endring av beslutning
2014/350/EU og beslutning (EU) 2016/1349 for å forlenge gyldighetsperioden for miljøkriteriene for
tildeling EU-miljømerket til tekstilprodukter og fottøy og de tilhørende kravene til vurdering og
kontroll – EØS-notat om rettsakten
32020D1804 Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1804 av 27. november 2020 om fastsettelse av
kriterier for tildeling av EU-miljømerket til elektroniske skjermer – EØS-notat om rettsakten
32020D1803 Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1803 av 27. november 2020 om fastsettelse av
kriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med trykk, kontorartikler av papir og
papirbæreposer – EØS-notat om rettsakten

FINANSDEPARTEMENTET

3202xRxxxx Delegert kommisjonsforordning (EU) …/... om endring av tekniske reguleringsstandarder
fastsatt i delegert forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 med hensyn til
datoen da clearingplikten får virkning for visse typer kontrakter – EØS-notat om rettsakten
3202xRxxxx Delegert kommisjonsforordning (EU) …/... om endring av tekniske standarder fastsatt i
delegert forordning (EU) 2016/2251 med hensyn til tidspunktet for når visse framgangsmåter for
risikostyring får anvendelse i forbindelse med utveksling av sikkerheter – EØS-notat om rettsakten
32020R0657 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/657 av 15. mai 2020 om retting av
visse språkversjoner 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
32020R0744 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/744 av 4. juni 2020 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) 2016/1800 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for
plasseringen av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger på en objektiv skala for
risikoklasser i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF – EØS-notat om
rettsakten
32020R0988 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/988 av 12. mars 2020 om retting av visse
språkversjoner 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
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32020R1145 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1145 av 31. juli 2020 om
fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. juni 2020 til 29. september 2020 i samsvar
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet
innen forsikring og gjenforsikring – EØS-notat om rettsakten
32020R1647 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1647 av 9. november 2020 om
fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 30. september 2020 til 30. desember 2020 i
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve
virksomhet innen forsikring og gjenforsikring – EØS-notat om rettsakten
32020R1212 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1212 av 8. mai 2020 om endring av delegert
forordning (EU) 2018/1229 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014
med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin – EØS-notat om rettsakten
32015R2303 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2303 av 28. juli 2015 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som
presiserer definisjoner og samordner det utvidede tilsynet med risikokonsentrasjon og
konserninterne transaksjoner – EØS-notat om rettsakten
32016D1155 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1155 av 14. juli 2016 om
likeverdigheten av De forente staters systemer for offentlig tilsyn, kvalitetssikring, undersøkelser og
sanksjoner for revisorer og revisjonsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/43/EF – EØS-notat om rettsakten
32016D1010 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1010 av 21. juni 2016 om visse
tredjelands og territoriers vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF – EØS-notat om rettsakten
32016D1156 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1156 av 14. juli 2016 om
vedkommende myndigheters tilstrekkelighet i De forente stater i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2006/43/EF – EØS-notat om rettsakten
32020R0551 Kommisjonsforordning (EU) 2020/551 av 21. april 2020 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 standard for
finansiell rapportering (IFRS) nr. 3 – EØS-notat om rettsakten
32019D1874 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1874 av 6. november 2019 om
Folkerepublikken Kinas vedkommende myndigheters oppfyllelse av tilstrekkelige krav i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF – EØS-notat om rettsakten
32018R1874 – Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1874 av 29. november 2018 om
dataene som skal framlegges for 2020 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)
2018/1091 om integrert jordbruksstatistikk og om oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008 og
(EU) nr. 1337/2011 med hensyn til listen over variabler og beskrivelsen av dem – EØS-notat om
rettsakten
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32019R1681 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1681 av 1. august 2019 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 om europeisk statistikk over turisme med
hensyn til frister for oversending og tilpasning av vedlegg I og II – EØS-notat om rettsakten
32019R1910 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1910 av 7. november 2019 om gjennomføring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over
informasjonssamfunnet for referanseåret 2020 – EØS-notat om rettsakten
32019R1933 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1933 av 6. november 2019 om opprettelse av
«Prodcom-listen» over industriprodukter omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 –
EØS-notat om rettsakten

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

32020R0566 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/566 av 17. februar 2020 om retting av visse
språkversjoner av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/128 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til særlige sammensetnings- og
informasjonskrav til næringsmidler til spesielle medisinske formål – EØS-notat om rettsakten
32020R0763 Kommisjonsforordning (EU) 2020/763 av 9. juni 2020 om endring av vedlegget til
forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler
oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til
spesifikasjoner for trikalsiumfosfat (E 341 (iii)) – EØS-notat om rettsakten
32019R0480 Kommisjonsforordning (EU) 2019/480 av 22. mars 2019 om endring av rådsforordning
(EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av gebyrene til Det europeiske
legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2019 – EØS-notat om rettsakten
32020R0422 Kommisjonsforordning (EU) 2020/422 av 19. mars 2020 om endring av rådsforordning
(EF) nr. 297/95 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av gebyrene til Det europeiske
legemiddelbyrå med virkning fra 1. april 2020 – EØS-notat om rettsakten
32020R1085 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1085 av 23. juli 2020 om endring av vedlegg II og V til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester
av klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i eller på visse produkter – EØS-notat om rettsakten
32020R1163 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1163 av 6. august 2020 om
tillatelse til å bringe soppulver med vitamin D2 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
32019R1871 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1871 av 7. november 2019 om referanseverdier for
tiltak for ikke-tillatte farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse og
om oppheving av vedtak 2005/34/EF – EØS-notat om rettsakten
32020R1682 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1682 av 12. november 2020 om endring av vedlegg III
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter – EØS-notat
om rettsakten

24

32020R1683 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1683 av 12. november 2020 om endring av vedlegg II
og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter – EØSnotat om rettsakten
32020R1684 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1684 av 12.november 2020 om endring av vedlegg VI
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter –
EØS-notat om rettsakten
32019D1396 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1396 av 10. september 2019 om
fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 med
hensyn til utpeking av ekspertpaneler på området medisinsk utstyr – EØS-notat om rettsakten
32020D0350 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/350 av 28. februar 2020 om
endring av vedtak 2002/364/EF med hensyn til definisjonen av førstelinjetester og bekreftende
tester, krav til utstyr til selvtesting og krav til hurtigtester og bekreftende og supplerende tester for
HIV og HCV – EØS-notat om rettsakten

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

32020R0703 Kommisjonsforordning (EU) 2020/703 av 26. mai 2020 om endring av vedlegg II til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester
av dimetoat og ometoat i eller på kirsebær – EØS-notat om rettsakten
32020R0749 kommisjonsforordning (EU) 2020/749 av 4. juni 2020 om endring av vedlegg III til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester
av klorat i eller på visse produkter – EØS-notat om rettsakten
32020R0770 Kommisjonsforordning (EU) 2020/770 av 8. juni 2020 om endring av vedlegg II og III til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester
av myklobutanil, napropamid og sintofen i eller på visse produkter – EØS-notat om rettsakten
32020R0785 Kommisjonsforordning (EU) 2020/785 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg II og III til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester
av kromafenozid, fluometuron, pencycuron, sedaksan, tau-fluvalinat og triazoksid i eller på visse
produkter – EØS-notat om rettsakten
32020R0856 Kommisjonsforordning (EU) 2020/856 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg II og III til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester
av cyantraniliprol, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroksimat, fludioksonil, fluxapyroksad, imazalil,
isofetamid, kresoksimmetyl, lufenuron, mandipropamid, propamokarb, pyraklostrobin, pyriofenon,
pyriproksyfen og spinetoram i eller på visse produkter – EØS-notat om rettsakten

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

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 – EØS-notat om rettsakten
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32020L1833 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/1833 av 2. oktober 2020 om endring av
vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF med hensyn til tilpasning til den
vitenskapelige og tekniske utviklingen– EØS-notat om rettsakten

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

32020D1036 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1036 av 15. juli 2020 om avslag på
godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 – EØS-notat om rettsakten
32020D1037 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1037 av 15. juli 2020 om utsettelse
av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter av type 12 –
EØS-notat om rettsakten
32020D1038 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1038 av 25. juli 2020 om utsettelse
av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter i type 8 –
EØS-notat om rettsakten
32020R0171 Kommisjonsforordning (EU) 2020/171 av 6. februar 2020 om endring av vedlegg XIV til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning
av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) – EØS-notat om rettsakten
32020R1413 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1413 29. juni 2020 om retting av den
svenske språkversjonen av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger – EØS-notat om rettsakten
32020R1435 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1435 av 9. oktober 2020 om
registranters plikter til å ajourføre sine registreringer i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger
for kjemikalier (REACH) – EØS-notat om rettsakten
32019D2010 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2010 av 12. november 2019 om
fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallsforbrenning i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU – EØS-notat om rettsakten
32020R0535 Kommisjonsforordning (EU) 2020/535 av 8. april 2020 om endringer i forordning (EF) nr.
748/2009 om listen av luftfartøyoperatører som utførte en luftfartsvirksomhet iht. vedlegg I til
direktiv 2003/87/EF – EØS-notat om rettsakten
32019R1603 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1603 av 18. juli 2019 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF med hensyn til tiltak vedtatt av Den internasjonale
organisasjon for sivil luftfart for overvåking, rapportering og verifisering av luftfartsutslipp med
henblikk på å gjennomføre et globalt markedsbasert tiltak – EØS-notat om rettsakten
32020D0248 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/248 av 21. februar 2020 om
fastsettelse av tekniske retningslinjer for inspeksjon i samsvar med artikkel 17 i europaparlamentsog rådsdirektiv 2006/21/EF – EØS-notat om rettsakten
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KLIMA- OG MILJØDEPARTRMENTET OG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET

32020R1149 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1149 av 3. august 2020 om endring av vedlegg XVII til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning
av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til diisocyanater –
EØS-notat om rettsakten

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

32019D0450 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 av 19. mars 2019 om
offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter for byggevarer utarbeidet til støtte for
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 – EØS-notat om rettsakten
32019D0896 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/896 av 28. mai 2019 om endring av
gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til europeiske vurderingsdokumenter for
moduler for innvendige skillevegger til bruk som ikke-bærende skillevegger, systemer av mekanisk
festede fleksible vanntettingsmembraner til tak, tynne metallkomposittplater, elastiske
mikrohulkuler som betongtilsetning, dekkfesteinnretninger og selvbærende, gjennomsiktige taksett
med dekke av plastplater – EØS-notat om rettsakten
32019D1764 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/1764 av 14. mars 2019 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 305/2011 med hensyn til gjeldende systemer for
vurdering og verifisering av ytelsen til balustradesett og rekkverkssett beregnet på bruk i byggverk
utelukkende for å hindre fall og ikke utsatt for vertikale belastninger fra konstruksjonen – EØS-notat
om rettsakten
32020D0590 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/590 av 24. april 2020 om endring
av beslutning (EU) 2019/784 med hensyn til en ajourføring av relevante tekniske vilkår for
frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz – EØS-notat om rettsakten
32020D0636 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/636 av 8. mai 2020 om endring av
vedtak 2008/477/EF med hensyn til en ajourføring av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet 2
500-2 690 MHz– EØS-notat om rettsakten
32020D0667 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/667 av 6. mai 2020 om endring av
beslutning 2012/688/EF med hensyn til en ajourføring av relevante tekniske vilkår for
frekvensbåndene 1 920-1 980 MHz og 2 110-2 170 MHz – EØS-notat om rettsakten
32020D1426 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1426 av 7. oktober 2020 om
harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 875-5 935 MHz til sikkerhetsrelaterte
anvendelser av intelligente transportsystemer (ITS) og om oppheving av vedtak 2008/671/EF –
EØS-notat om rettsakten
32018D1523 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1523 av 11. oktober 2018 om
fastsettelse av en mal for tilgjengelighetserklæringer i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og
mobilapplikasjoner – EØS-notat om rettsakten

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

32020D0548 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2020/548 av 23. januar 2020 om endring av
vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/23/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og
betegnelser for utdanninger – EØS-notat om rettsakten
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LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

32020R0688 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/688 av 17. desember 2019 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse ved
forflytning av landdyr og rugeegg innenfor Unionen – EØS-notat om rettsakten
32020R0772 Kommisjonsforordning (EU) 2020/772 av 11. juni 2020 om endring av vedlegg I, VII og
VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til tiltak for å utrydde
overførbar spongiform encefalopati hos geit og utryddelsestruede arter – EØS-notat om rettsakten
32020D0919 Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2020/919 av 30. juni 2020 om endring av
vedlegget til vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-statusen til Serbia – EØS-notat om rettsakten
32020R0686 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/686 av 17. desember 2019 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til godkjenning av anlegg for
formeringsmateriale og krav til sporbarhet og dyrehelse ved forflytning innenfor Unionen av
formeringsmateriale fra visse holdte landdyr – EØS-notat om rettsakten
32020R0999 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/999 av 9. juli 2020 om fastsettelse
av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til
anlegg for formeringsmateriale samt sporing av formeringsmateriale fra storfe, svin, sau, geit og dyr
av hestefamilien – EØS-notat om rettsakten
32019R2035 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 av 28. juni 2019 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg for landdyr og
rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg – EØS-notat om rettsakten
32020R1625 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1625 av 25. august 2020 om endring av
delegert forordning (EU) 2019/2035 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)
2016/429 med med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte
landdyr og rugeegg – EØS-notat om rettsakten
32019R1685 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1685 av 4. oktober 2019 om
utpeking av et EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre små produksjonsdyr –
EØS-notat om rettsakten
32020R0602 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/602 av 15. april 2020 om endring
av gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 med hensyn til standardskjemaene for avlssertifikater
for avlsdyr og formeringsmateriale fra dem – EØS-notat om rettsakten
32020R0148 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/148 av 3. februar 2020 om
godkjenning av robenidinhydroklorid (Robenz 66G) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar og
om endring av forordning (EF) nr. 1800/2004 (innehavar av godkjenninga: Zoetis SA) – EØS-notat om
rettsakten
32020R0149 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/149 av 4. februar 2020 om fornya
godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til lam og hestar
og om oppheving av forordning (EF) nr. 1293/2008 og (EF) nr. 910/2009 (innehavar av godkjenninga:
Danstar Ferment AG, som er representert i Unionen ved Lallemand SAS) – EØS-notat om rettsakten
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32020R0150 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/150 av 4. februar 2020 om
godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii CGMCC 12056 som
tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, livkyllingar og kyllingar som vert fôra opp for avl, og
mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt eller som vert fôra opp for eggproduksjon eller avl
(innehavar av godkjenninga: Andrés Pintaluba S.A.) – EØS-notat om rettsakten
32020R0159 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/159 av 5. februar 2020 om fornya
godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til avvande smågrisar
og slaktesvin og om oppheving av forordning (EF) nr. 538/2007 (innehavar av godkjenninga: Lactosan
Starterkulturen GmbH & Co) – EØS-notat om rettsakten
32020R0160 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/160 av 5. februar 2020 om
godkjenning av eit preparat av oreganoolje, karveolje, karvakrol, metylsalisylat og L-mentol som
tilsetjingsstoff i fôrvarer til avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Biomin GmbH) –
EØS-notat om rettsakten
32020R0161 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/161 av 5. februar 2020 om fornya
godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar og om
oppheving av forordning (EF) nr. 1137/2007 (innehavar av godkjenninga: Chr. Hansen A/S) –
EØS-notat om rettsakten
32020R0162 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/162 av 5. februar 2020 om
godkjenning av eit preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetjingsstoff i fôrvarer
til slaktekalkunar (innehavar av godkjenninga: Danstar Ferment AG, som er representert av
Lallemand SAS) – EØS-notat om rettsakten
32020R0163 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/163 av 5. februar 2020 om
godkjenning av eit preparat av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 som
tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekalkunar og til kalkunar, kyllingar og andre fjørfeartar som vert fôra
opp for avl (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd. som er representert i Unionen
ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) – EØS-notat om rettsakten
32020R0164 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/164 av 5. februar 2020 om
godkjenning av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilsetjingsstoff i
fôrvarer til alle fugleartar og alle svinearter og om oppheving av forordning (EF)nr. 379/2009
(innehavar av godkjenninga: Danisco (UK) Ltd, som opptrer under namnet Danisco Animal Nutrition,
og som er representert ved Genencor International B.V.) – EØS-notat om rettsakten
32020R0165 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/165 av 5. februar 2020 om
godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus DSM 32052 som
tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, livkyllingar, slaktekalkunar, kalkunar som vert fôra opp for
avl, og mindre utbreidde fjørfeartar, og om oppheving av forordning (EF) nr. 786/2007 (innehavar av
godkjenninga: Elanco GmbH)– EØS-notat om rettsakten
32020R0166 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/166 av 5. februar 2020 om fornya
godkjenning av 6-fytase framstilt av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilsetjingsstoff i
fôrvarer til slaktekyllingar, verpehøner, slaktekalkunar, slakteender, avvande smågrisar, slaktesvin og
purker og om oppheving av forordning (EF) nr. 785/2007 (innehavar av godkjenninga: Danisco (UK)
Ltd, som opptrer under namnet Danisco Animal Nutrition, og som er representert ved Genencor
International B.V.) – EØS-notat om rettsakten

29

32020R0173 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/173 av 6. februar 2020 om
godkjenning av briljantblå FCF som tilsetjingsstoff i fôrvarer til kattar og hundar –
EØS-notat om rettsakten
32020R0172 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/172 av 6. februar 2020 om fornya
godkjenning av 3-fytase framstilt av Aspergillus niger (CBS 101.672) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til
smågrisar (avvande), slaktesvin, purker, slaktekyllingar, slaktekalkunar, verpehøner, ender og alle
andre mindre utbreidde fugleartar og til prydfuglar, om ny godkjenning til livkyllingar, kyllingar som
vert fôra opp for avl, kalkunar som vert fôra opp for avl, avlshøner og spedgrisar og om oppheving av
forordning (EF) nr. 243/2007, (EF) nr. 1142/2007, (EF) nr. 165/2008, (EF) nr. 505/2008 og (EU) nr.
327/2010 (innehavar av godkjenninga: BASF SE) – EØS-notat om rettsakten
32020R0499 Kommisjonsforordning (EU) 2020/499 av 3. april 2020 om retting av visse
språkversjoner av forordning (EF) nr. 124/2009 om fastsettelse av grenseverdier for forekomst av
koksidiostatika eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig overføring av disse
stoffene til fôr til dyr utenfor målgruppen – EØS-notat om rettsakten
32020R0992 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/992 av 9. juli 2020 om godkjenning
av eit preparat av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til
alle fugleartar meinte for eggproduksjon (innehavar av godkjenninga: BASF SE) –
EØS-notat om rettsakten
32020R1363 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1363 av 30. september 2020 om
godkjenning av preparatet av Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til
alle svineartar (innehavar av godkjenninga: Chr. Hansen A/S) – EØS-notat om rettsakten
32020R1370 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1370 av 1. oktober 2020 om
godkjenning av eit preparat av lantanidsitrat som tilsetjingsstoff i fôrvarer til avvande smågrisar
(innehavar av godkjenninga: Treibacher Industrie AG) – EØS-notat om rettsakten
32020R1371 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1371 av 1. oktober 2020 om
godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,4-betaglukanase som tilsetjingsstoff
i fôrvarer til diegjevande purker (innehavar av godkjenninga: BASF SE) – EØS-notat om rettsakten
32020R1374 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1374 av 1. oktober 2020 om
godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer
for kalver og alle mindre utbredte drøvtyggerarter (beregnet på oppdrett) unntatt lam og kamelider
(beregnet på oppdrett) (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG representert ved
Lallemand SAS) – EØS-notat om rettsakten
32020R1375 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1375 av 1. oktober 2020 om
godkjenning av preparatet av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin som tilsetjingsstoff i fôrvarer til
spedgrisar, slaktekalkunar og kalkunar som vert fôra opp for avl (innehavar av godkjenninga: Vetagro
SpA) – EØS-notat om rettsakten
32020R1376 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1376 av 1. oktober 2020 om
godkjenning av eit preparat av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) som
tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekalkunar, kalkunar som vert fôra opp for avl, spedgrisar, avvande
smågrisar og mindre utbreidde svineartar (innehavar av godkjenninga: Andrés Pintaluba S.A) –
EØS-notat om rettsakten
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32020R1377 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1377 av 1. oktober 2020 om
godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis (LMG S-15136)
som tilsetjingsstoff i fôrvarer til spedgrisar og alle mindre utbreidde svineartar bortsett frå avlsdyr
(innehavar av godkjenninga: Beldem, ein divisjon i Puratos NV) – EØS-notat om rettsakten
32020R1378 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1378 av 1. oktober 2020 om
godkjenning av koparkelat av lysin og glutaminsyre som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar –
EØS-notat om rettsakten
32020R1395 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1395 av 5. oktober 2020
om fornya godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til
slaktekyllingar, om godkjenning av tilsetjingsstoffet til livkyllingar og om oppheving av forordning (EF)
nr. 1292/2008 (innehavar av godkjenninga: Evonik Nutrition & Care GmbH) – EØS-notat om
rettsakten
32020R1397 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1397 av 5. oktober 2020 om fornya
godkjenning av L-isoleucin framstilt av Escherichia coli FERM ABP-10641 som eit ernæringsmessig
tilsetjingsstoff og om utvida bruk av tilsetjingsstoffet, om godkjenning av L-isoleucin framstilt av
Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar og om
oppheving av forordning (EU) nr. 348/2010 – EØS-notat om rettsakten
32020R1398 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1398 av 5. oktober 2020 om fornya
godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til hestar og om
oppheving av forordning (EF) nr. 886/2009 (innehavar av godkjenninga: All-Technology Ireland Ltd) –
EØS-notat om rettsakten
32020R1400 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1400 av 5. oktober 2020 om
godkjenning av etylester av beta-apo-8’-karotensyre som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar,
verpehøner og mindre utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon eller slakt – EØS-notat om
rettsakten
32020R1418 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1418 av 6. oktober 2020 om
godkjenning av forsåpa ekstrakt av paprika (Capsicum annuum) (capsantin) som tilsetjingsstoff i
fôrvarer til slaktekyllingar, mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt, verpehøner og mindre
utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon – EØS-notat om rettsakten
32020R1497 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1497 av 15. oktober 2020 om
godkjenning av L-metionin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 og Escherichia coli
KCCM 80096 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar – EØS-notat om rettsakten
32020R1094 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1094 av 24. juli 2020 om fornya
godkjenning av preparatet av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til
purker og om oppheving av forordning (EF) nr. 896/2009 (innehavar av godkjenninga: Prosol S.p.A.) –
EØS-notat om rettsakten
32020R1095 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1095 av 24. juli 2020 om endring
av gjennomføringsforordning (EU) 2015/502 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces
cerevisiae NCYC R404 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr – EØS-notat om rettsakten
32020R1096 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1096 av 24. juli 2020 om fornya
godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til mjølkekyr og
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hestar og om oppheving av forordning (EU) nr. 1119/2010 (innehavar av godkjenninga: Prosol
S.p.A.)– EØS-notat om rettsakten
32020R1097 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1097 av 24. juli 2020 om
godkjenning av luteinrike ekstrakt og lutein-/zeaxantinekstrakt frå Tagetes erecta som tilsetjingsstoff
i fôrvarer til fjørfe (bortsett frå kalkunar) meinte for slakt eller eggproduksjon og til mindre utbreidde
fjørfeartar meinte for slakt eller eggproduksjon– EØS-notat om rettsakten
32020R0421 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/421 av 18. mars 2020 om endring
av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av
godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST
713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stamme ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp.
Israeliensis (serotype H-14) stamme AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stamme ABTS
351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og GHA, klodinafop,
klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, diklorprop-P, fenpyroksimat, fosetyl,
Lecanicillium muscarium (tidligere «Verticillium lecanii») stamme Ve6, mepanipyrim, Metarhizium
anisopliae (var. anisopliae) stamme BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea
stamme FOC PG 410.3, VRA 1835 og VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stamme
MA342, pyrimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (tidligere «S.
griseoviridis»), Trichoderma asperellum (tidligere «T. harzianum») stamme ICC012, T25 og TV1,
Trichoderma atroviride (tidligere «T. harzianum») stamme IMI 206040 og T11, Trichoderma gamsii
(tidligere «T. viride») stamme ICC080, Trichoderma harzianum stamme T-22 og ITEM 908, triklopyr,
trineksapak, tritikonazol og ziram – EØS-notat om rettsakten
32020R0616 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/616 av 5. mai 2020 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron 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
32020R0617 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/617 av 5. mai 2020 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-m og om begrensning av bruken av frø som er beiset
med plantevernmidler som inneholder metalaksyl-m, 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
32020R0640 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/640 av 12. mai 2020 om avslag på
godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler – EØS-notat om rettsakten
32020R0642 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/642 av 12. mai 2020 om
godkjenning av det aktive stoffet L-cystein 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
32020R0643 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/643 av 12. mai 2020 om avslag på
godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som et basisstoff i samsvar med europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler – EØS-notat om rettsakten
32020R0646 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/646 av 13. mai 2020 om
godkjenning av det aktive stoffet lavandulylsenecioat som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om
endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32

32020R0653 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/653 av 14. mai 2020 om retting av
gjennomføringsforordning (EU) 540/2011 og (EU) 2019/706 med hensyn til CAS-nummeret til det
aktive stoffet karvon – EØS-notat om rettsakten
32020R0869 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/869 av 24. juni 2020 om endring av
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for
de aktive stoffene beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoxksynil, kaptan,
cyazofamid, dimetomorf, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazine, fluksastrobin,
folpet, formetanat, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam,
fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol og s-metolaklor – EØS-notat om rettsakten
32020R0892 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/892 av 29. juni 2020 om ikke å
fornye godkjenningen av det aktive stoffet beta-cyflutrin 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
32020R0968 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/968 av 3. juli 2020 om fornyet
godkjenning av det aktive stoffet pyriproksyfen 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
32020R1003 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1003 av 9. juli 2020 om fornyet
godkjenning av de aktive stoffene Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG
410.3 som aktive stoffer med lav risiko 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
32020R1004 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1004 av 9. juli 2020 om
godkjenning av basisstoffet kumelk 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
32020R1018 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1018 av 13. juli 2020 om
godkjenning av jern(III)difosfat som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 – EØS-notat om rettsakten
32020R1295 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1295 av 16. september 2020 om
endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til oppfølging av de aktive stoffene
karbetamid, emamektin, flurokloridon, gamma-cyhalotrin, halosulfuronmetyl, ipkonazol og
tembotrion på listen over stoffer som bør erstattes – EØS-notat om rettsakten
32020R1293 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1293 av 15. september 2020 om
endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av
det aktive stoffet azadiraktin – EØS-notat om rettsakten
32020R1280 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1280 av 14. september 2020 om
ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet benalaksyl 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
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32020R1276 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1276 av 11. september 2020 om
ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet bromoksynil 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
32020R1263 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1263 av 10. september 2020 om
godkjenning av det aktive stoffet natriumhydrogenkarbonat som et aktivt stoff med lav risiko i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av
plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 –
EØS-notat om rettsakten
32020R1246 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1246 av 2. september 2020 om
ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet fenamifos 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
32020R1160 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1160 av 5. august 2020 om endring
av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av
godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat,
blodmel,kalsiumkarbonat, karbondioksid, ekstrakt av Melaleuca, rester fra fettdestillasjon, fettsyrer
C7–C20, hvitløkekstrakt, gibberellinsyre, gibberellin, hydrolyserte proteiner, jernsulfat, kiselgur
(diatoméjord), planteoljer/rapsolje, kaliumhydrogenkarbonat, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt)
av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / sauefett, rettkjedede Lepidopteran-feromoner,
tebukonazol og urea – EØS-notat om rettsakten

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

32020R0692 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/692 av 30. januar 2020 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for innførsel til Unionen
og forflytning og håndtering etter innførsel av forsendelser av visse dyr, formeringsmateriale og
produkter av animalsk opprinnelse – EØS-notat om rettsakten
32020R0687 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/687 av 17. desember 2019 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for forebygging og
bekjempelse av visse listeførte sykdommer– EØS-notat om rettsakten
32020R0689 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2019 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til overvåkingsregler,
utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer– EØS-notat om
rettsakten
32020R2002 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2002 av 7. desember 2020 om
fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med
hensyn til melding om og rapportering av listeførte sykdommer i Unionen, med hensyntil formater og
framgangsmåter for framlegging og rapportering av Unionens overvåkingsprogrammer og
utryddelsesprogrammer og for søknad om anerkjennelse av sykdomsfri status og med hensyn til det
databaserte informasjonssystemet – EØS-notat om rettsakten
32020R0151 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/151 av 4. februar 2020 om
godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle svineartar
meinte for slakt eller avl, men ikkje til purker, alle fugleartar, alle fiskeartar og alle krepsdyr, og om
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oppheving av forordning (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010 og (EU) nr. 212/2011 og
gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013, (EU) nr. 413/2013 og (EU) 2017/2299 (innehavar av
godkjenninga: Danstar Ferment AG, som er representert i Unionen av Lallemand SAS) –
EØS-notat om rettsakten
32020R0157 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/157 av 5. februar 2020 om
godkjenning av tartrazin som tilsetjingsstoff i fôrvarer til hundar, kattar, prydfiska, kornetande
prydfuglar og smågnagarar – EØS-notat om rettsakten
32020R0180 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/180 av 7. februar 2020 om
godkjenning av eit preparat av Bacillus subtilis KCCM 10673P og Aspergillus oryzae KCTC 10258BP
som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar – EØS-notat om rettsakten
32020R0764 Kommisjonsforordning (EU) 2020/764 av 10. juni 2020 om retting av den svenske
språkversjonen av forordning (EU) nr. 68/2013 om katalogen over fôrmidler – EØS-notat om
rettsakten
32020R1033 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1033 av 15. juli 2020
om fornya godkjenning av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 og
godkjenning av L-arginin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 som tilsetjingsstoff i
fôrvarer til alle dyreartar og om oppheving av forordning (EF) nr. 1139/2007 – EØS-notat om
rettsakten
32020R1090 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1090 av 24. juli 2020 om
godkjenning av L-histidinmonohydrochloridmonohydrat som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle
dyreartar – EØS-notat om rettsakten
32020R1091 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1091 av 24. juli 2020 om
godkjenning av L-treonin som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten
32020R1092 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1092 av 24. juli 2020 om endring
av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011 med hensyn til godkjenning av Lactococcus lactis
(NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten
32020R1098 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1098 av 24. juli 2020
om godkjenning av eterisk kardemommeolje frå Elettaria cardamomum (L.) Maton som
tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar – EØS-notat om rettsakten
32020R1175 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1175 av 7. august 2020 om
godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved gjæring med Escherichia coli KCCM
80180 og Escherichia coli KCCM 80181 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar–
EØS-notat om rettsakten
32020R1372 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1372 av 1. oktober 2020 om
godkjenning av L-tryptofan framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 eller KCCM 10
534 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar – EØS-notat om rettsakten
32020R1396 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1396 av 5. oktober 2020
om godkjenning av geraniol, citral, 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, geranylacetat,
geranylbutyrat, geranylformiat, geranylpropionat, nerylpropionat, nerylformiat, nerylacetat,
nerylisobutyrat, geranylisobutyrat og prenylacetat som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar
bortsett frå marine dyr – EØS-notat om rettsakten
35

32020R1399 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1399 av 5. oktober 2020 om
godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar bortsett frå kattar
– EØS-notat om rettsakten
32020R1510 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1510 av 16. oktober 2020 om
godkjenning av kanelalkohol, 3-fenylpropan-1-ol, 2-fenylpropanal, 3-(p-kumenyl)-2metylpropionaldehyd, alfa-metylkanelaldehyd, 3-fenylpropanal, kanelsyre, kanelacetat, kanelbutyrat,
3-fenylpropylisobutyrat, kanelisovalerat, kanelisobutyrat, etylcinnamat, metylcinnamat og
isopentylcinnamat som tilsetjingsstoff i fôrvarer til alle dyreartar bortsett frå marine dyr – EØS-notat
om rettsakten
32020R0479 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/479 av 1. april 2020 om endring av
forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra
tredjeland – EØS-notat om rettsakten
32020R0786 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/786 av 15. juni 2020 om endring og
retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra
tredjeland – EØS-notat om rettsakten

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

32020R0691 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/691 av 30. januar 2020 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for akvakulturanlegg og
transportører av akvatiske dyr – EØS-notat om rettsakten
32020R0990 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/990 av 28. april 2020 om utfylling av
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse og
helsesertifikater ved forflytning av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra akvatiske
dyr innenfor Unionen – EØS-notat om rettsakten
32020D1179 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1179 av 6. august 2020 om endring
av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til status for provinsen Åland i Finland når det gjelder
et program for overvåking av hemoragisk virusseptikemi(VHS), for Estland når det gjelder et program
for overvåking og utryddelse av hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk
nekrose (IHN), for Kroatia når det gjelder koiherpesvirussykdom (KHV), og for visse områder i Det
forente kongerike når det gjelder infeksjon med Bonamia ostreae – EØS-notat om rettsakten
32020R1474 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1474 av 13. oktober 2020 om endring av forordning
(EU) nr. 360/2012 med hensyn til forlengelse av dens anvendelsesperiode og et tidsbegrenset unntak
for kriserammede foretak for å ta hensyn til følgene av covid-19-pandemien – EØS-notat om
rettsakten
32020R0182 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/182 av 14. januar 2020 om maler
på området yrkeskvalifikasjoner for fart på innlands vannveier – EØS-notat om rettsakten
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OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

32015D0715 Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/715 av 30. april 2015 om endring av vedlegg I til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til transmisjonsnett for
naturgass – EØS-notat om rettsakten
32020R0987 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/987 av 20. januar 2020 om retting av visse
språkversjoner av delegert forordning (EU) nr. 1254/2014 om utfylling av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger –
EØS-notat om rettsakten
32020R1059 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1059 av 27. april 2020 om retting av visse
språkversjonar av delegert forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010,
(EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU) nr. 874/2012 med omsyn til
merking av visse energirelaterte produkt – EØS-notat om rettsakten

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

32019R1892 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1892 av 31. oktober 2019 om endring av forordning
(EU) nr. 1230/2012 når det gjelder krav til typegodkjenning av visse motorvogner utstyrt med
forlenget førerhus og av aerodynamiske innretninger og utstyr til motorvogner og deres tilhengere –
EØS-notat om rettsakten
32019R1939 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1939 av 7. november 2019
om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til hjelpestrategier for utslippsreduksjon
(AES), tilgang til opplysninger fra OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer,
måling av utslipp i motorens kaldstartperioder og bruk av bærbare systemer for utslippsmåling
(PEMS) ved måling av partikkelantall for tunge kjøretøyer– EØS-notat om rettsakten
32020R0540 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/540 av 21. januar 2020 om retting av den
polske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/208 om utfylling av europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til krav til kjøretøyets funksjonssikkerhet med henblikk
på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer – EØS-notat om rettsakten
32020D1167 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1167 av 6. august 2020 om
godkjenning av teknologien som benyttes i en 48 V effektiv motorgenerator kombinert med en 48
V/12 V DC/DC-omformer til bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor og visse
hybridelektriske personbiler og lette nyttekjøretøyer, som en innovativ teknologi i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 – EØS-notat om rettsakten
32020D1168 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1168 av 6. august 2020 om endring
av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 med hensyn til effektivt utvendig lys med bruk av
lysemitterende dioder på personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoffer –
EØS-notat om rettsakten
32020D0759 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/759 av 8. juni 2020 om endring av
gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 for å inkludere bruk av 12 volts effektive
vekselstrømsgenerator i personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoffer –
EØS-notat om rettsakten
32020D1102 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1102 av 24. juli 2020 om
godkjenning av teknologien som benyttes i en 48 V effektiv motorgenerator kombinert med en 48
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V/12 V DC/DC-omformer til bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor og visse
hybridelektriske personbiler og lette nyttekjøretøyer, som en innovativ teknologi i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 og med henvisning til NEDC (New European
Drive Cycle) – EØS-notat om rettsakten
32020R1590 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1590 av 19. august 2020 om endring av
vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 for å ta hensyn til utviklingen når
det gjelder massen til nye lette nyttekjøretøyer som ble registrert i 2016, 2017 og 2018– EØS-notat
om rettsakten
32020D1339 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 av 23. september 2020 om
godkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige
lys med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra visse lette
nyttekjøretøyer med henblikk på den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer –
EØS-notat om rettsakten
32018L0933 Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/933 av 29. juni 2018 om retting av den tyske
språkversjonen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort – EØS-notat om
rettsakten
32019R1916 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1916 av 15. november 2019 om
fastsettelse av nærmere bestemmelser om bruk av aerodynamiske innretninger bak i henhold til
rådsdirektiv 96/53/EF – EØS-notat om rettsakten
32020R2114 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2114 av 16. desember 2020 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1008/2008 med hensyn til midlertidig forlengelse av
ekstraordinære tiltak for å håndtere følgene av covid-19-pandemien når det gjelder valg av
leverandør av lufthavnrelaterte tjenester – EØS-notat om rettsakten
32020R2115 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2115 av 16. desember 2020 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1008/2008 med hensyn til midlertidig forlengelse av
ekstraordinære tiltak for å håndtere følgene av covid-19-pandemien når det gjelder driftslisenser–
EØS-notat om rettsakten
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Endringer sammenlignet med foreløpig liste oversendt Stortinget
15. januar 2021
I. Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter
som krever forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i
norsk handlefrihet
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

32014L0040 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og
tilhørende produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF (trukket av EU)

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

32019R1020 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1020 av 20. juni 2019 om
markedstilsyn og produktsamsvar og om endring av direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr.
765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (trukket av EU)

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

32018D0402 Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/402 av 13. mars 2018 om opprettelse av Den
europeiske rådgivende gruppen for Det europeiske arbeidsmarkedsmyndigheten (trukket av EU)

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

32014L0109 Delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 om endring av vedlegg II
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU som etablerer et bibliotek for bildeadvarsler som
skal påføres tobakksprodukter (trukket av EU)
32019R0802 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/802 av 17. mai 2019 om retting av
den greske utgave av gjennomføringsforordning (EU) 2018/775 om regler for anvendelsen av artikkel
26 punkt 3 i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 om
næringsmiddelinformasjon til forbrukerne hva angår regler for angivelse av opprinnelsesland eller
opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel (trukket av EU)
32015D2183 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2183 av 24. november 2015 om
fastsettelse av et felles format for melding av elektroniske sigaretter og påfyllingsbeholdere (trukket
av EU)
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32015D2186 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2186 av 25. november 2015 om
fastsettelse av et format for innsending og offentliggjøring av opplysninger om tobakksvarer (trukket
av EU)
32016D0586 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/586 av 14. april 2016 om tekniske
standarder for elektroniske sigaretters påfyllingsmekanisme (trukket av EU)
32016D0786 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/786 av 18. mai 2016 om
fastsettelse av framgangsmåten for nedsettelsen av og arbeidet i en uavhengig rådgivende gruppe
som skal bistå medlemsstatene og Kommisjonen med å fastslå om en tobakksvare har en
karakteristisk aroma (trukket av EU)
32016D0787 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/787 av 18. mai 2016 om
fastsettelse av en prioritetsliste over tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk som omfattes av
utvidede rapporteringsforpliktelser (trukket av EU)
32016R0779 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/779 av 18. mai 2016 om
fastsettelse av ensartede regler for de framgangsmåtene som skal benyttes for å fastslå om en
tobakksvare har en karakteristisk aroma (trukket av EU)
32018R0573 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/573 av 15. desember 2017 om
nøkkelelementer i avtaler om lagring av data som inngår i sporingssystemer for tobakksvarer (trukket
av EU)
32018R0574 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574 av 15. desember 2017 om
tekniske standarder for opprettelse og drift av et sporingssystem for tobakksvarer (trukket av EU)
32018D0576 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om
tekniske standarder for sikkerhetselementer på tobakksprodukter (trukket av EU)

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

32019R2122 Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/2122 av 12.desember 2019 om tillegg til
Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til bestemte kategorier
med dyr og produkter som er unntatt fra offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner, særlig kontroll
av passasjerenes bagasje og små forsendelser med varer sendt til personer som ikke er ment å
plasseres på markedet, og endring av forordning (EU) nr. 142/2011 (trukket av EU)

32018R0775 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/775 om regler for anvendelsen av
artikkel 26 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 om
næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, hva angår reglene for angivelse av opprinnelsesstat eller
opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel (trukket av EU)

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

32015L2193 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om
begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg (trukket av EU)
32019R1122 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1122 av 12. mars 2019 om utfylling av direktiv
2003/87/EF (kvotedirektivet) om drift av unionsregisteret (trukket av EU)
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32019R1124 Kommisjonsforordning (EU) 2019/1124 av 13.03.2019 om endring av forordning (EU)
2019/1122 (den syvende registerforordning) om drift av unionsregisteret i tilknytning til forordning
(EU) 2018/842 (innsatsfordelingsforordningen) (trukket av EU)
32017R0852 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/852 av 17. mai 2017 om kvikksølv og
om oppheving av forordning (EF) nr. 1102/2008 (trukket av EU)

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

32007D0421 Kommisjonsvedtak av 14. juni 2007 om oppheving av vedtak 96/587/EF om
offentliggjøring av en liste over godkjente organisasjoner meldt av medlemsstatene i samsvar med
rådsdirektiv 94/57/EF (trukket av EU)
52007XC0619(01) Liste over organisasjoner anerkjent på grunnlag av rådsdirektiv 94/57/EF om felles
regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip, og for
sjøfartsmyndighetenes virksomhet i den forbindelse (trukket av EU)

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

32014R0312 Kommisjonens forordning (EU) nr. 312/2014 av 26. mars 2014 om nettverkskoder for
balansering av gasstransmisjonsnettet
32015R0703 Kommisjonsforordning (EU) 2015/703 av 30. april 2015 om fastsettelse av nettregler for
samvirkningsevne og datautveksling (trukket av EU)
32017R0459 Kommisjonsforordning (EU) 2017/459 av 16. mars 2017 om fastsettelse av nettregler for
ordninger for kapasitetstildeling i transmisjonsnett for gass og om oppheving av forordning (EU) nr.
984/2013 (trukket av EU)
32017R0460 Kommisjonsforordning (EU) 2017/460 av 16. mars 2017 om fastsettelse av nettregler for
harmoniserte tariffstrukturer for transmisjon av gass (trukket av EU)

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

32020R0420 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/420 av 16. mars 2020 om endring
av den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2016/919 om den tekniske spesifikasjonen for
samtrafikkevne med hensyn til delsystemene «Styring, kontroll og signal» i Den europeiske unions
jernbanesystem (trukket av EU)
32016R1199 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1199 av 22. juli 2016 om endring av forordning (EU)
nr. 965/2012 med hensyn til driftsgodkjenning av ytelsesbasert navigasjon, sertifisering av og tilsyn
med ytere av datatjenester og offshoreoperasjoner med helikopter, og om retting av nevnte
forordning (trukket av EU)
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