
EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-

komiteen 23. april 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 
 

Ingen rettsakter 

 

II. Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig 

inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser 

for norsk lovgivning 

 

FINANSDEPARTEMENTET 
32020R0429 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/429 av 14. februar 2020 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 

gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 575/2013 – EØS-notat om rettsakten 

32020R1434 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1434 av 9. oktober 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. 16 – EØS-notat om rettsakten 

32021R0178 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/178 av 8. februar 2021 om 
fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og 
basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2020 til 30. mars 2021 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 
 

 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
32019R0802 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/802 av 17. mai 2019 om retting av 

den greske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2018/775 om fastsettelse av regler for 

anvendelsen av artikkel 26 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 om 

næringsmiddelopplysninger til forbrukerne med hensyn til reglene for angivelse av opprinnelsesland 

eller opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel – EØS-notat om rettsakten 

 

32017R2185 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2185 av 23. november 2017 om 

listen over koder og tilhørende typer utstyr for å presisere omfanget av utpekingen av meldte 

organer på området medisinsk utstyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/745 og medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/746 – EØS-notat om rettsakten 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mai/utfyllende-regler-til-kapitalkrav-for-banker-mv-crr-om-tilsynsrapportering/id2705078/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/internasjonale-regnskapsstandarder-endringer-til-ifrs-16/id2788043/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/rentekurver-for-solvens-ii-31.-desember-2020-til-30.-mars-2021/id2842020/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/juni/rettelse-av-den-greske-sprakversjonen-av-forordning-eu-2018775/id2680911/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/nov/medisinsk-utstyr---utpeking-av-tekniske-kontrollorgan---tilhorende-koder-og-utstyr/id2621548/
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
32018R0775 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/775 av 28. mai 2018 om 

fastsettelse av regler for anvendelsen av artikkel 26 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1169/2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne med hensyn til reglene for angivelse av 

opprinnelsesland eller opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel – EØS-notat om 

rettsakten 

 

32020R1633 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1633 av 27. oktober 2020 om endring av vedlegg II, III, 

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

for rester av azinfosmetyl, bentazon, dimetomorf, fludioksonil, flufenoksuron, oksadiazon, fosalon, 

pyraklostrobin, repellenter av tallolje og teflubenzuron i eller på visse produkter – EØS-notat om 

rettsakten 

 

 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET  
32020R0507 Kommisjonsforordning (EU) 2020/507 av 7. april 2020 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til prosentdelen av 

registreringsdokumentasjon som skal utvelges for samsvarskontroll – EØS-notat om rettsakten 

 

32020D1765 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1765 av 25. november 2020 om 

ikke å godkjenne klorofen som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 –  

EØS-notat om rettsakten  

 

32020R1771 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1771 av 26. november 2020 om 

godkjenning av reaksjonsmassen til pereddiksyre (PAA) og peroksyoktansyre (POOA) som 

eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3 og 4 – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R2081 Kommisjonsforordning (EU) 2020/2081 av 14. desember 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 stoffer i tatoveringsblekk 

og permanent sminke – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R2096 Kommisjonsforordning (EU) 2020/2096 av 15. desember 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 kreftframkallende, 

arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer), utstyr som omfattes av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745, persistente organiske forurensende stoffer 

eller stoffblandinger, visse flytende stoffer eller stoffblandinger, nonylfenol og forsøksmetoder for 

azofargestoffer  – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R2160 Kommisjonsforordning (EU) 2020/2160 av 18. desember 2020 om endring av vedlegg 

XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til stoffgruppe 4-

(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoksylert (som omfatter veldefinerte stoffer og stoffer med ukjent 

eller variabel sammensetning, sammensatte reaksjonsprodukter eller biologisk materiale, polymerer 

og homologer) – EØS-notat om rettsakten 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/okt/opprinnelsesmerking-av-hovedingrediens-etter-matinformasjonsforordningen-art.-26-nr.-3/id2610554/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/okt/opprinnelsesmerking-av-hovedingrediens-etter-matinformasjonsforordningen-art.-26-nr.-3/id2610554/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/plantevernmiddelrester-/id2827175/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/plantevernmiddelrester-/id2827175/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/nov/reachartikkel-415/id2677999/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/biocid-ikke-godkjenning-av-klorofen-i-pt-2/id2841720/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/biocid-godkjenning-av-reaksjonsmassen-til-pereddiksyre-paa-og-peroksyoktansyre-pooa-i-pt-2-3-og-4/id2841719/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/sep/reachxviitatoveringskjemikalier/id2618371/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mai/reachxviicmr-mm/id2701261/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/reachxivpost-42-covid-19/id2787594/
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32017R0852 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/852 av 17. mai 2017 om kvikksølv og 

om oppheving av forordning (EF) nr. 1102/2008 – EØS-notat om rettsakten 

 

32019R1123 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1123 av 12. mars 2019 om endring av 

forordning (EU) nr. 389/2013 med hensyn til den tekniske gjennomføringen av Kyoto-protokollens 

andre forpliktelsesperiode – EØS-notat om rettsakten 

 

32020L0363 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/363 av 17. desember 2019 om endring av 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer med hensyn til 

bly og blyforbindelser i komponenter – EØS-notat om rettsakten 

 

32019D1741 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1741 av 23. september 2019 om 

fastsettelse av format og hyppighet for data som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig i forbindelse 

med rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 om 

opprettelse av et europeisk register over utslipp og transport av forurensende stoffer og om endring 

av rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF – EØS-notat om rettsakten 

 

32020D2009 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2009 av 22. juni 2020 om 

fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT), i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp, for overflatebehandling ved bruk av organiske 

løsemidler, herunder konservering av tre og treprodukter med kjemikalier – EØS-notat om rettsakten 

 

32020D1161 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2020/1161 av 4. august 2020 om opprettelse 

av en liste over stoffer som skal overvåkes på unionsplan på området vannpolitikk i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF – EØS-notat om rettsakten 

 

32020D1675 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1675 av 11. november 2020 om 

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

skipsgjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 – EØS-

notat om rettsakten 

 

 

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 
32019R1188 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1188 av 14. mars 2019 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 305/2011 ved fastsettelse av ytelsesklasser med hensyn 

til vindlastmotstand for utvendige persienner og markiser – EØS-notat om rettsakten 

 

32019R1342 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1342 av 14. mars 2019 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 305/2011 ved fastsettelse av ytelsesklasser med hensyn 

til luftpermeabilitet for overlys av plast og glass samt takluker – EØS-notat om rettsakten 

 

32020D1574 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1574 av 28. oktober 2020 om 

endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til offentliggjøring av henvisninger 

til europeiske vurderingsdokumenter for vanntettingssystemer, sammensatte systemer til utvendig 

varmeisolering (ETICS), fuger til veibroer, byggesystemer i tre, brannhemmende produkter og andre 

byggevarer – EØS-notat om rettsakten 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2016/okt/kvikksolv-implementering-minamata-konvensjonen/id2518167/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/registerbestemmelser-oppgjor-av-kp2/id2637766/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mars/endring-direktiv-kasserte-kjoretoybly/id2789891/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/nov/e-prtr-register/id2679288/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/bat-konklusjon-overflatebehandling-av-stoffer-gjenstander-og-produkter-inkludert-beskyttelse-av-tre-og-treprodukter-ved-bruk-av-organiske-losemidler/id2834694/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/aug/observasjonsliste-for-stoffer-i-vann/id2724957/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/skipsgjenvinningsforordningen-endringer-i-listen-over-godkjente-anlegg-7.-versjon/id2788044/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/skipsgjenvinningsforordningen-endringer-i-listen-over-godkjente-anlegg-7.-versjon/id2788044/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-om-klassifisering-av-vindlast-for-utvendige-persienner-og-markiser/id2644051/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mai/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-om-klassifisering-av-lufttetthet-for-takoverlys-av-plast-og-glass-og-takluker/id2644052/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-ompublisering-aveuropeiske-bedommelsesdokumenterfor-blant-annet-vanntettingssystemer-og-sammensatte-systemer-til-utvendig-varmeisolering-etics.-/id2829979/
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LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 
32020R1281 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1281 av 14. september 2020 om 

avslag på godkjenning av det aktive stoffet etametsulfuronmetyl i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R1498 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1498 av 15. oktober 2020 om 

avslag på godkjenning av det aktive stoffet tiofanatmetyl 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 

 

32020R1511 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1511 av 16. oktober 2020 om 

endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 

godkjenningsperiodene for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenoks, klortoluron, klofentezin, 

klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoksaprop-

P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, 

parafinoljer, pikloram, prosulfokarb, svovel, triflusulfuron og tritosulfuron – EØS-notat om rettsakten 

 

32021RXXXX Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) …/… av XXX om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 med hensyn til anvendelsesperioden for de midlertidige 

tiltakene knyttet til kontroll av produksjonen av økologiske produkter – EØS-notat om rettsakten 

 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG NÆRINGS-OG FISKERIDEPARTEMENTET  
32020D0569 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/569 av 16. april 2020 om 

fastsettelse av et felles format og innhold for framlegging av opplysninger som skal innrapporteres av 

medlemsstatene i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU om vern av dyr som 

brukes til vitenskapelige formål, og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2012/707/EU – EØS-notat om rettsakten 

 

 

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET  
32020R1000 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1000 av 9. juli 2020 om retting av visse språkversjoner 

av forordning (EU) nr. 1253/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonsaggregater –  

EØS-notat om rettsakten 
 
 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
32020R1564 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1564 av 6. august 2020 om endring av 

delegert forordning (EU) 2018/985 med hensyn til dens overgangsbestemmelser, for å håndtere 

virkningene av covid-19-krisen – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R0858 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/858 av 18. juni 2020 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 med hensyn til utsettelse av dens anvendelsesdato –  

EØS-notat om rettsakten 

 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/sep/plantevernmidler-etametsulfuronmetyl-ikke-godkjent/id2770365/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/plantevernmidler-tiofanatmetyl-avslag-regodkjenning/id2783490/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/plantevernmidler-amidosulfuron-m.fl.-forlenget-godkjenning/id2783491/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/okologi-videreforing-unntak-pa-grunn-av-covid-19/id2841723/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/juli/dyrevelferd-apenhet-og-rapportering-av-bruk-av-dyr-i-forsok/id2790486/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mai/okodesign-ventilasjonsaggregater-endringsbestemmelser-retting-av-visse-sprakversjoner/id2703182/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/nye-utslippstrinn-for-traktorer-overgangsbestemmelser-grunnet-covid19/id2828021/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/sep/endring-av-gjennomforingsforordning-eu-2018732-om-prissammenlikning-pa-alternativt-drivstoff---utsatt-soknadsdato/id2770006/
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32020R1118 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1118 av 27. april 2020 om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og 

luftfartøyoperatører – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R2036 Kommisjonsforordning (EU) 2020/2036 av 9. desember 2020 om endring av forordning 

(EU) nr. 965/2012 med hensyn til krav til flygebesetningers kompetanse og opplæringsmetoder og 

utsettelse av anvendelsesdatoene for visse tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien –  

EØS-notat om rettsakten 

 

32020R0886 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/886 av 26. juni 2020 om retting av 

den italienske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 923/2012 om fastsettelse av felles 

lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, 

og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, 

(EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 – EØS-notat om 

rettsakten 

 

32020R1992 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1992 av 2. desember 2020 om 

endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er 

underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen – EØS-notat om rettsakten 

 

32020R2193 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2193 av 16. desember 2020 om 

endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til krav til flygebesetningers kompetanse og 

opplæringsmetoder, og med hensyn til rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil 

luftfart – EØS-notat om rettsakten 

 

  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/aug/endring-i-forskrift-om-minstestorrelse-pa-forsikringssummer.-/id2724496/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/forordning-eu-20202036-om-endring-av-forordnin-eu-9652012-med-regler-om-bevisbasert-trening-og-utsettelse-av-visse-ikrafttredelsesdatoer/id2828025/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/aug/endring-av-italiensk-sprakversjon---9342012/id2724958/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/aug/endring-av-italiensk-sprakversjon---9342012/id2724958/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/oppdatering-safetylist/id2835216/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/evidence-based-training-ebt-for-flygere-rmt.0599/id2675579/
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Endringer sammenlignet med foreløpig liste oversendt Stortinget 

30. mars 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 forordninger (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 

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)  
 
32015D2183 Kommisjonsvedtak om 2015/2183/EU om etableringen av felles format for registrering 

av e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere (trukket av EU) 

 

32015D2186 Kommisjonsvedtak 2015/2186/EU som etablerer et felles format for innrapportering og 

tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter (trukket av EU) 

 

32016D0586 Kommisjonsbeslutning 2016/586/EU om tekniske standarder for 

gjenoppfyllingsmekanismen til elektroniske sigaretter (trukket av EU) 

 

32016D0786 Kommisjonsbeslutning 2016/786/EU av 18. mai 2016 om prosedyren for etablering og 

drift av et uavhengig rådgivende panel som bistår medlemslandene og EU-kommisjonen i 

beslutningen om et tobakksprodukt har karakteristisk smak (trukket av EU) 
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32016D0787 Kommisjonsbeslutning 2016/787/EU av 18. mai 2016 som fastsetter listen med 

prioriterte tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk med utvidede rapporteringsplikter (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) 

 

32018D0576 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om 

tekniske standarder for sikkerhetselementer som påføres tobakksvarer (trukket av EU)  

 

32018R0573 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/573 av 15. desember 2017 om 

nøkkelelementer i avtaler om lagring av data som inngår i sporbarhetssystemer 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) 

 

 

FORSVARSDEPARTEMENTET 

Budget line PA 13 17 01 (2021).P31 - NOR - Preparatory Action on Defence Research 
 

 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 

32020D1071 Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1071 av 18. mai 2020 om endring av direktiv 

2003/87/EF (kvotedirektivet) for å ekskludere innkommende flyvninger fra Sveits fra kvotesystemet 

(trukket av EU) 

 

32020L0362 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/362 av 17. desember 2019 om endring av 

vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer med hensyn til 

unntaket for seksverdig krom som korrosjonshemmende stoff i kjølesystemer av karbonstål i 

absorpsjonskjøleskap i campingbiler (trukket av EU) 

 

 

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 (trukket av EU)  

 

32018R0273 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/273 av 11. desember 2017 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til tillatelsesordningen for 

planting av vinstokker, vingårdsregisteret, følgedokumenter og sertifisering, inngangs- og 

utgangsregisteret, obligatoriske opplysninger, meldinger og offentliggjøring av meldt informasjon, 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1306/2013 med hensyn til relevante 

kontroller og sanksjoner, endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og 
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(EF) nr. 607/2009 og oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2009 og delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2015/560 (trukket av EU) 

 

32018R0274 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/274 av 11. desember 2017 om 

fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 

med hensyn til tillatelsesordningen for planting av vinstokker, sertifisering, inngangs- og 

utgangsregisteret, obligatoriske opplysninger og meldinger og europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1306/2013 med hensyn til relevante kontroller, og om oppheving av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/561 (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) 

 
32017L0159 Rådsdirektiv (EU) 2017/159 av 19. desember 2016 om iverksetting av avtalen inngått 

mellom General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (COGECA), 

European Transport Workers’ Federation (ETF) og The Association of National Organisations of 

Fishing Enterprises (EUROPÊCHE) av 21. mai 2012 om gjennomføringen av ILO-konvensjonen fra 2007 

om arbeidsforhold i fiskerisektoren (trukket av Island) 

 

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 

32020D0728 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/728 av 29. mai 2020 om 

godkjenning av den effektive generatorfunksjonen som benyttes i 12 volts generatorer som en 

innovativ teknologi i visse person- og varebiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2019/631 (trukket av EU) 

 

32020R1429 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1429 om tiltak for et bærekraftig 

jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien (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) 


