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EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-
komiteen 29. oktober 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 
 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 
32018L0851 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/851 av 30. mai 2018 om endring av 
direktiv 2008/98/EF om avfall 

Direktiv (EU) 2018/851 om endringer i rammedirektivet om avfall ble vedtatt 30. mai 2018. 
Rettsakten endrer EUs rammedirektiv om avfall (2008/98/EF) som er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg 
XX pkt. 32 ff. Det endrede regelverket må ses i sammenheng med de vedtatte endringene i følgende 
rettsakter: 

• Emballasjedirektivet; EØS-vedlegg II, del II, kap. XVII Miljø pkt. 7 
• Deponidirektivet; EØS-vedlegg XX kapittel IV Avfall  
• Kasserte kjøretøy;  EØS vedlegg XX kapittel IV Avfall 
• Batteridirektiv; EØS vedlegg II kapittel XV Farlige stoffer 
• EE-direktivet; EØS-vedlegg XX kapittel IV 

 
Regelverket er hjemlet i EU-traktatens (TFEU) artikkel 192 (tidligere artikkel 172 EF) om prosedyre for 
vedtak av rettsakter på miljøområdet. 
Direktivet om endringer i rammedirektivet om avfall er en del av oppfølgingen av EUs første 
handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2015. Gjennomføringen av rettsakten skal bidra til 
omstillingen til en sirkulær økonomi, der verdien av produkter og materialer tas vare på så lenge som 
mulig ved at de brukes lengst mulig, oppgraderes/repareres og ved at de brukes om igjen. Gjennom 
dette ventes store positive effekter for klima, miljø og økonomi. Handlingsplanen for en sirkulær 
økonomi fra 2015 er omtalt i eget EØS-faktanotat. 
Endringene i det europeiske avfallsregelverket skal blant annet bidra til bedre design av produkter, 
reduserte avfallsmengder, redusert forsøpling, økt ombruk og materialgjenvinning, sterkere 
produsentansvar, redusert deponering og et velfungerende indre marked med færre handelshindre 
og konkurransebegrensninger. Rettsakten skal i større grad sikre at alle medlemsland oppfyller 
forpliktelsene, gjennomfører regelverket og rapporterer bedre og mer likt. 
 
Sammendrag av innhold 
Endringene i rammedirektivet om avfall omfatter økte mål for forberedelse til ombruk og 
materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet («municipal waste»). 
Endringene omfatter en presisering av hvordan materialgjenvinning skal beregnes og nye 
minimumskrav til produsentansvarsordninger, det vil si ordninger som skal sikre at produsenter tar 
ansvar for produktene når de har blitt avfall. EU-kommisjonen vil videre følge opp medlemslandenes 
måloppnåelse, blant annet gjennom et system for tidlig varsling som skal sikre at land som sakker 
etter fanges opp tidlig og følges opp av EU-kommisjonen slik at de gjøres i stand til å nå målene. 
De viktigste elementene i rettsakten er oppsummert nedenfor. 
 
Innsamling og behandling av avfall og nye krav til materialgjenvinning av «municipal waste» 

https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Annexes%20to%20the%20Agreement/annex2b.pdf
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Annexes%20to%20the%20Agreement/annex20.pdf
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Annexes%20to%20the%20Agreement/annex20.pdf
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/des/sirkular-okonomi/id2470468/
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• Nye definisjoner av blant annet «municipal waste», bioavfall, forberedelse til ombruk og 
utfylling (backfilling) 

• Nye og mer ambisiøse mål for perioden etter 2020 for forberedelse til ombruk og 
materialgjenvinning av «municipal waste»:  

o 55 prosent innen 2025 
o 60 prosent innen 2030 
o 65 prosent innen 2035 

• Medlemslandene skal etablere et effektivt system for å verifisere at mengden «municipal 
waste» blir beregnet riktig.   

• Medlemslandene skal fremme forberedelse til ombruk ved å sikre at ombruks- og 
reparasjonsnettverk får tilgang til å hente ut gjenstander fra avfallsinnsamlingspunkter og 
bruk av andre virkemidler. 

• Separat innsamling av bioavfall innen 2023. 
• Separat innsamling av farlig avfall og tekstiler innen 2025. 
• Medlemslandene skal sørge for virkemidler som sikrer at utsortert avfall ikke sendes til 

forbrenning. 
• Nye minimumskrav til ordninger for produsentansvar som skal sikre mer harmonisert 

gjennomføring og mer effektive ordninger. 
• Metaller som tas ut av bunnasken fra forbrenning av husholdningsavfall og lignende avfall fra 

næringslivet skal regnes med i materialgjenvunnet mengde. 
• EU-kommisjonen får delegert myndighet til å vedta ulike underliggende rettsakter med 

nærmere krav til beregning av forberedelse til ombruk og materialgjenvinning, bl.a. 
vedrørende bruken av gjennomsnittlige tapsrater og til matavfall. 

 
Bioavfall 
• Bioavfall som komposteres ved kilden skal regnes med i materialgjenvunnet mengde. 

Medlemslandene skal fremme materialgjenvinning av bioavfall med høy grad av beskyttelse av miljø 
og som resulterer i produkter av høy kvalitet. Det er gitt kriterier for hva som regnes som 
materialgjenvinning av bioavfall.   
 
Avfallsforebygging 

• Medlemslandene skal bruke hensiktsmessige økonomiske eller andre virkemidler for å styrke 
bruken av avfallshierarkiet. 

• Medlemslandene skal dokumentere resultater av tiltak for å forebygge avfall ved bruk av 
passende indikatorer. 

• Nasjonal avfallsplan skal omtale avfall med spesielt viktige ressurser og skal også beskrive 
tiltak for å bekjempe og forebygge forsøpling, herunder opprydning av forsøpling. 

• Nye krav til hva som skal dekkes av et nasjonalt program for avfallsforebygging.  
• Medlemslandene skal innføre tiltak og minimumskrav for forebygging av avfall, som blant 

annet innebærer å fremme design, produksjon og bruk av produkter som er fremstilt på en 
ressurseffektiv måte, og som er egnet for reparasjon og ombruk. 

• Matavfall er prioritert innen avfallsforebygging, og det fremheves at denne typen avfall skal 
være omfattet særskilt i landenes ordning for avfallsforebygging 

• Medlemslandene skal treffe tiltak for å redusere matavfall i primærproduksjon, foredling, 
detaljhandel og annen matdistribusjon, restauranter og serveringsbransjen og i 
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husholdninger. Medlemslandene skal måle framdrift og tilstrebe en matavfallsreduksjon som 
bidrar til FNs bærekraftsmål om 50 prosent reduksjon innen 2030. Innen 2023 skal EU-
kommisjonen ta innrapporterte data for matavfall i betraktning og vurdere om kvantitative 
måltall skal settes for 2030. Medlemslandene skal videre oppfordre og legge til rette for 
donasjon som prioriterer at spisbar mat distribueres til mennesker fremfor dyr og 
prosessering til ikke-matrelaterte formål. 

  
Krav til produkter, biprodukter og bevaring av kritiske ressurser 

• Medlemslandene skal styrke innsatsen for å bevare kritiske råvarer i kretsløpet. 
• Medlemslandene skal sørge for at leverandører av produkter gir informasjon til European 

Chemicals Agency (ECHA) om skadelige stoffer i produktene iht. nærmere definisjoner i 
REACH-regelverket. ECHA skal opprette en database for dette og gi avfallsbehandlere tilgang 
til databasen. 

• Medlemslandene skal sørge for at biprodukter verken defineres eller håndteres som avfall 
gitt at produktet overholder gitte kriterier. Kriteriene er de samme som før. 

• EU-kommisjonen får delegert myndighet til å utstede veiledere og rettsakter med detaljerte 
kriterier for håndtering av biprodukter. 

  
Utvidet produsentansvar 

• Medlemslandene kan innføre produsentansvar for å fremme forebygging, ombruk, 
forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og annen gjenvinning av avfall. 

• Det stilles nye minimumskrav til ordninger for produsentansvar. Disse skal sikre mer 
harmonisert gjennomføring og mer effektive ordninger. Kravene dekker bl.a. at vederlaget 
produsentene betaler skal dekke kostnader knyttet til separat innsamling, måloppnåelse, 
informasjonsformidling, datainnsamling og rapportering. Dette vederlaget skal, der det er 
mulig, differensieres med hensyn til produktets varighet, mulighet for ombruk/reparasjon, 
materialgjenvinnbarhet og innhold av farlige stoffer slik at det gis insentiv til design for 
sirkulær økonomi. Dette kravet gjelder ikke ordningene for EE-avfall, kasserte kjøretøy eller 
kasserte batterier. 

• Ordningene for produsentansvar skal være transparente, og produsentene skal offentliggjøre 
informasjon om medlemskap, vederlag og kriterier for valg av behandlingsanlegg for avfall. 
Det stilles også krav til at avfallsbesittere skal informeres om avfallsforebygging. 

• Ordningene skal ha de nødvendige finansielle og organisatoriske forutsetninger for å oppnå 
kravene i rettsakten. 

  
Spillolje og farlig avfall 

• Medlemslandene skal treffe tiltak for å fremme «selektiv» rivning av bygg og anlegg for å 
sikre at farlige stoffer kan fjernes på en trygg måte, og legge til rette for ombruk og 
materialgjenvinning. 

• Medlemslandene skal opprette elektroniske registre for data som journalføres i verdikjeden 
for farlig avfall, fra avfallsprodusent til behandlingsanlegg. 

• Ved behandling av innsamlet spillolje skal det gis prioritet til regenerering, men regenerering 
er ikke et absolutt krav. 

• Spilloljer med forskjellig karakter skal ikke blandes med hverandre eller med andre typer 
avfall. 
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Rapportering 

• Rapportering til EU-kommisjonen skal skje årlig. Det er vedtatt flere endringer som påvirker 
medlemslandenes rapportering:  

o Alle medlemsland skal rapportere andel forberedelse til ombruk og 
materialgjenvinning for «municipal waste». Kravet til hva som skal rapporteres er 
mer entydig enn tidligere, da medlemslandene kunne velge mellom fire ulike 
metoder. Sammen med de detaljerte kravene til målepunkt for avfall til 
materialgjenvinning gir dette mer sammenlignbar statistikk mellom landene. 

o Materialgjenvunnet mengde skal som hovedregel regnes som avfall inn i 
gjenvinningsprosessen, etter at nødvendig frasortering av uønsket materiale har 
funnet sted. Mengden som sendes ut fra et sorteringsanlegg kan legges til grunn for 
rapporteringen i tilfeller der svinnet før endelig materialgjenvinning er fjernet fra 
rapporteringen. Kravet om målepunkt gjelder også der avfall eksporteres og 
behandles i et annet land. Dersom det ikke er mulig å framskaffe slik data, kan man 
benytte gjennomsnittlige tapsrater, såkalte «average loss rates». Dette er faste 
faktorer som beregner tap i avfallsmengde på grunn av frasortering fram til 
gjenvinningsanlegget. 

o Mengden «municipal waste» som er forberedt til ombruk skal måles som mengden 
produkter som har blitt «municipal waste» og som faktisk er sjekket, vasket eller 
reparert før videre bruk. Dersom annen sortering eller prosessering er nødvendig, er 
det ikke regnet som forberedelse til ombruk.  

o Rapporteringskrav for mengde mineralsk og syntetisk olje satt på markedet og for 
særskilt innsamlet og behandlet oljeavfall. Denne rapporteringen skal gi 
Kommisjonen grunnlag for å vurdere ev. framtidige krav for å øke regenerering.   

o Rapporteringskrav for avfallsmengde brukt til fyllmasse og andre 
gjenvinningsoperasjoner enn materialgjenvinning og forberedelse til ombruk. 

o Rapporteringskrav på matavfall fra alle deler av verdikjeden. 
o Rapporterte data skal ledsages av en kvalitetsrapport. For mengde til 

materialgjenvinning skal det i tillegg utarbeides en rapport som viser tiltak for 
kontroll og sporbarhet. 

o EU-kommisjonen skal innen 31. mars 2019 vedta rettsakter med nærmere krav til 
rapporteringen fra landene. 

o Plikten til å rapportere gjelder fra og med rapporteringen for år 2020. 
o Innføring av en ordning for tidlig varsling for å fange opp manglende måloppnåelse i 

medlemslandene. EU-kommisjonen skal tre år før fristen for innfrielse av kravet i 
rettsakten rapportere medlemslandenes måloppnåelse og eksempler på praksis som 
kan hjelpe land som står i fare for å ikke nå målene på riktig vei. Dette skal skje i 
samarbeid med EUs miljøbyrå European Environment Agency. 

  
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Det tidligere direktivet er innlemmet i EØS-avtalens Vedlegg XX (miljø) kapittel IV (avfall). Endringene 
i rettsakten gir behov for mindre endringer i forurensningsloven, samt noen endringer i 
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avfallsforskriften. SU Miljø ble orientert om at det er behov for mindre endringer i 
forurensningsloven ved epost av 22. september 2020.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Nye materialgjenvinningsmål og krav om separat innsamling 
Utvikling av tiltak og virkemidler for å nå målene i rettsakten vil ha økonomiske og administrative 
konsekvenser både for offentlig og privat sektor. Rettsakten medfører at kommuner og næringsliv får 
kostnader ved etablering av nye og oppgradering av eksisterende systemer for innsamling, sortering 
og behandling av avfall. For avfall som omfattes av utvidet produsentansvar, vil deler av disse 
kostnadene dekkes av produsent/importør av produktene avfallet stammer fra. Det er behov for å 
øke ressursbruken når det gjelder kommunikasjon og informasjonsformidling overfor befolkningen. 
Kostnadene kan samtidig reduseres gjennom inntekter fra salg av utsortert avfall til råvareindustrien. 
Totaleffekten vil bl.a. påvirkes av de nærmere kravene for måling av materialgjenvunnet mengde 
som EU-kommisjonen utarbeider, teknologiutvikling inkludert digitalisering, effekten av regjeringens 
innsats for avfallsreduksjon (matavfall) og utviklingen av markedet for sekundære råvarer. Økte mål 
for materialgjenvinning kan gi muligheter for materialgjenvinningsindustrien og 
teknologileverandører ved at større avfallsmengder skal forberedes til ombruk, sorteres, 
materialgjenvinnes eller behandles biologisk. 
  
Minimumskrav for utvidet produsentansvar 
Direktivets nye minimumskrav til ordninger for produsentansvar vil ha økonomiske og 
administrative konsekvenser for næringslivet. Produsentene kan få økte vederlag, samtidig som 
returselskap må sørge for at de finansielle kravene i rettsakten imøtekommes. Dette har derfor også 
administrative konsekvenser. 
For myndighetene ventes administrative konsekvenser som følger av kravene til utvidet 
produsentansvar, for eksempel som følge av behov for å endre avfallsforskriften og rutiner for 
oppfølging av returselskap. 
  
Krav om å opprette elektroniske registre for data som journalføres i verdikjeden for farlig avfall  
Rettsakten vil få økonomiske og administrative konsekvenser for myndighetene og virksomhetene 
som skal sende inn data. Dette skyldes at dagens elektroniske deklarasjonssystem for farlig avfall og 
systemet for egenrapportering for virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven ikke vil 
ivareta disse kravene fullt ut. I dag er avfallstransportører og avfallsmeglere ikke omfattet av 
deklarasjonssystemet, men de har plikt til journalføring. 
  
Statistikk og rapportering 
I dag rapporterer Norge materialgjenvinningsandel for husholdningsavfall til EU, og i tillegg gjør 
Statistisk sentralbyrå (SSB) et overslag for materialgjenvinningsandel for tilsvarende avfall fra andre 
kilder. Generert mengde vil måtte beregnes på en ny måte pga. endret definisjon og at det nå skal 
rapporteres på husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet («municipal waste»). 
Det skal også rapporteres separat for forberedelse til ombruk og materialgjenvinning. Endring i 
målepunkt for mengden avfall som materialgjenvinnes vil kreve andre kilder enn hva som legges til 
grunn i dag. De nye kravene vil derfor medføre mer ressurskrevende datainnsamling. I tillegg skal det 
rapporteres på nye avfallsstrømmer, først og fremst spillolje og avfall brukt til fyllmasse. 
Rapporteringen vil bli mer omfattende, da rapporterte data skal følges av en kvalitetsrapport og en 
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rapport som viser tiltak for kontroll og sporbarhet. Hvor ressurskrevende dette viser seg å være, vil i 
stor grad avhenge av detaljene i rettsaktene om beregning og rapportering som EU-kommisjonen har 
fått myndighet til å utarbeide. 
  
Forebygging av avfall 
Rettsakten oppstiller flere minimumskrav for forebygging av avfall, som blant annet innebærer å 
fremme design, produksjon og bruk av produkter som er fremstilt på en ressurseffektiv måte, og som 
er egnet for reparasjon og ombruk. Reparasjon av EE-produkter og tekstiler er særlig prioriterte 
områder, men også emballasjeavfall og bygg- og anleggsavfall trekkes frem. Forebygging av avfall skal 
dokumenteres ved bruk av passende indikatorer, og EU-kommisjonen vil utarbeide en 
gjennomføringsrettsakt med beskrivelse av metode for beregning av ombruk i medlemslandene. 
Innen 2024 skal EU-kommisjonen ta innrapporterte data for ombruk i betraktning og vurdere om 
kvantitative måltall skal settes for ombruk. 
  
Særlig om reduksjon av mengden matavfall 
Rettsakten krever at landene skal gjøre tiltak for å redusere mengden matavfall som et bidrag til FNs 
bærekraftsmål om å redusere mengden med 50 % i handel og forbrukerleddet, samt redusere tap av 
mat i produksjon og verdikjeder innen 2030. I Norge har regjeringen og matbransjen inngått en 
samarbeidsavtale om reduksjon av matsvinn og tiltak gjennomføres mange steder i verdikjeden som 
bidrag i avtalen. Denne frivillige bransjeavtalen kan ses som vårt hovedvirkemiddel, og den favner 
mange tiltak for å redusere matavfall. Systemer for datainnsamling, beregninger, gjennomføring av 
tiltak, omlegging av rutiner, rapportering, mv. krever administrative og finansielle ressurser hos 
enhver som er involvert i arbeid med tiltak, både hos myndigheter og ute hos den enkelte 
virksomhet. Samtidig vil reduserte matavfallsmengder kunne redusere kostnadene aktørene har ved 
håndtering av avfallet og ved innkjøp. Rettsakten krever også at landene oppmuntrer til donasjon av 
mat og prioriterer mat til mennesker fremfor dyr ved redistribusjon. Oppfølging av reduksjon av 
matavfall skal følges opp gjennom årlig måling og rapportering som vil kreve administrative og 
finansielle ressurser.  
  
Avfallsplan og program for avfallsforebygging 
Rettsakten krever at medlemslandenes nasjonale avfallsplan skal omfatte noen nye elementer, som 
beskrivelse av tiltak for å bekjempe og forebygge forsøpling, herunder opprydning av forsøpling. 
Tilsvarende gjelder for landenes program for avfallsforebygging. Revidert norsk avfallsplan med 
forebyggingsprogram ble fastsatt i desember 2019, og dekker disse nye kravene til innhold. 
  
Stimulering av ulike former for avfallshåndtering 
Rettsakten inneholder bestemmelser om at medlemslandene skal stimulere eller legge til rette for 
ulike former for ønsket avfallshåndtering. Det skal bl.a. brukes økonomiske eller andre virkemidler 
for å styrke bruken av avfallshierarkiet. I tillegg skal forberedelse til ombruk og «selektiv rivning» av 
bygg og anlegg fremmes. Det vil være et vurderingsspørsmål hvor omfattende endringer dette vil 
måtte medføre i nasjonale tiltak og virkemidler, og økonomiske og administrative konsekvenser er 
derfor ikke mulig å anslå. 
  
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c6a9a384d90c4af18bfd8458f3167708/avfallsplan-2020-2025.pdf
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Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø 13.11.2018. Det ble da besluttet at berørte 
departementer vil vurdere den videre. Rettsakten ble sendt til behandling gjennom skriftlig 
prosedyre 14. februar 2020 etter oppdatert gjennomgang av økonomiske og administrative 
konsekvenser.  
EU-kommisjonens utkast til rettsakt (2018) har vært på offentlig høring og er presentert i Klima- og 
miljødepartementets EØS-referansegruppe. Ulike organisasjoner, som blant annet representerer 
kommunene, industrien, produsentansvarsordninger for emballasje og miljøvernorganisasjoner, har i 
tillegg gitt innspill til Miljødirektoratet. 
 
Det fleste høringsinnspillene var positive til mer ambisiøse mål til materialgjenvinning. Det fremheves 
at langsiktige mål gir forutsigbarhet og realistiske muligheter til omstilling, samtidig som det påpekes 
at målene er krevende. Norsk Industri mener at det vil være behov for å omformulere det nasjonale 
målet om gjenvinning av avfall så det bedre gjenspeiler EUs satsning på forberedelse til ombruk og 
materialgjenvinning. I tillegg mener Norsk Industri og Bellona at det bør innføres krav til utsortering 
av avfallsfraksjoner som er egnet for materialgjenvinning før forbrenning av restavfall. Det er delte 
meninger om den foreslåtte presiseringen av hvordan materialgjenvunnet mengde skal måles. Flere 
uttrykker at kombinasjonen av nye mål og målemetode sammen gir svært høyt 
materialgjenvinningsmål for «municipal waste», men samtidig må dette sees opp mot hva EU-
kommisjonen vil anse som uønsket materiale/svinn i prosessene. 
 
Høringsinnspillene er generelt positive til at definisjoner klargjøres. SSB påpeker at 
definisjonsendringene innebærer at datainnsamling blir forandret og mer krevende. Likevel er det 
det endrede målepunkt for materialgjenvunnet mengde som blir den største utfordringen, siden 
forslaget innebærer at SSB må bruke nye datakilder. Det vil være særlig krevende å hente data for 
mengden avfall som er forberedt til ombruk eller materialgjenvunnet i andre land. 
 
Høringsinstansene er i utgangspunktet positive til de foreslåtte minimumskravene til utvidet 
produsentansvar. Produsentansvarsordningene innen emballasje ønsker at det gis rom for tolkning 
av formuleringene i rettsakten, slik at medlemslandene kan gjøre nasjonale tilpasninger. De 
vektlegger også at produsentansvaret ikke må gi ansvar for hendelser som produsentene ikke rår 
over, for eksempel forsøpling. Organisasjonene som representerer kommunene ønsker generelt krav 
som gir produsenter incentiver til avfallsreduksjon og materialgjenvinning, så vel som et ansvar for å 
unngå forsøpling. 
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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 
 

FINANSDEPARTEMENTET 
32020R0873 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/873 av 24. juni 2020 om endring av 
forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 med hensyn til visse tilpasninger i forbindelse med 
covid-19-pandemien – EØS-notat om rettsakten 

32019R0876 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/876 av 20. mai 2019 om endring av 
forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til uvektet kjernekapitalandel, netto stabil 
finansieringsgrad, krav til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser, motpartskredittrisiko, 
markedsrisiko, eksponeringer mot sentrale motparter, eksponeringer mot innretninger for kollektiv 
investering, store eksponeringer samt rapporterings- og opplysningskrav, og av forordning (EU) nr. 
648/2012 – EØS-notat om rettsakten 

32020R2176 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2176 av 12. november 2020 om endring av 
delegert forordning (EU) nr. 241/2014 med hensyn til fradrag for programvareeiendeler i ren 
kjernekapitalposter – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0451 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/451 av 17. desember 2020 om 
fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til institusjoners tilsynsrapportering og om oppheving 
av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0453 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/453 av 15. mars 2021 om 
fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til de særlige rapporteringskravene for markedsrisiko 
– EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0424 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/424 av 17. desember 2019 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til alternativ standardmetode 
for markedsrisiko – EØS-notat om rettsakten 
 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
32021R0686 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/686 av 23. april 2021 om 
godkjenning av en annen helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til redusert 
sykdomsrisiko og barns utvikling og helse, og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012 –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1099 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1099 av 5. juli 2021 om endring i vedlegg II og III til 
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter –  
EØS-notat om rettsakten 
 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/aug/endringer-i-regelverket-som-folge-av-covid-19-pandemien/id2766151/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/forslag-til-endringer-i-crr-kapitalkrav-bank-mv/id2602711/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/endring-av-forordning-eu-nr.-2412014-med-hensyn-til-fradrag-av-programvare-eiendeler-fra-ren-kjernekapital-instrumenter/id2859923/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/teknisk-standard-om-tilsynsrapporteringi-hht.-europaparlaments-og-radsforordning-eu-nr.-5752013/id2856918/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/teknisk-standard-om-tilsynsrapportering-av-markedsrisiko-i-hht.-europaparlaments-og-radsforordning-eu-nr.-5752013/id2856919/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/kapitalkravsforordningen-crr-endringsbestemmelser-om-den-alternative-standardmetoden-til-markedsrisiko/id2859925/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/endring-i-fellesskapslisten-over-godkjente-helsepastander/id2850958/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/regulering-av-deoksyarbutin-og-dihydroksyaceton/id2846874/
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32021R0850 Kommisjonsforordning (EU) 2021/850 av 26. mai 2021 om endring i vedlegg II, III, IV og 
VI til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1476 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1476 av 14. september 2021 om 
fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Andorra med sertifikater utstedt i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme retten til fri 
bevegelighet i Unionen – EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1477 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1477 av 14. september 2021 om 
fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Republikken Albania med 
sertifikater utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme 
retten til fri bevegelighet i Unionen – EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1478 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1478 av 14. september 2021 om 
fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Færøyene med sertifikater utstedt i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme retten til fri 
bevegelighet i Unionen – EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1479 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1479 av 14. september 2021 om 
fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Monaco med sertifikater utstedt i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme retten til fri 
bevegelighet i Unionen – EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1480 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1480 av 14. september 2021 om 
fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Republikken Panama med 
sertifikater utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme 
retten til fri bevegelighet i Unionen – EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1481 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1481 av 14. september 2021 om 
fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Kongeriket Marokko med 
sertifikater utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme 
retten til fri bevegelighet i Unionen – EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1482 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1482 av 14. september 2021 om 
fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Staten Israel med sertifikater 
utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme retten til 
fri bevegelighet i Unionen – EØS-notat om rettsakten 
 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG 
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
32021R0382 Kommisjonsforordning (EU) 2021/382 av 3. mars 2021 om endring av vedleggene til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene med hensyn til 
håndtering av matallergener, omfordeling av næringsmidler og næringsmiddelsikkerhetskultur – 
EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juni/kosmetikk-omnibus-oppdatering-iii-cmr-stoffer/id2864418/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/okt/gjennomforingsbeslutning-om-ekvivalente-koronasertifikater-fra-andorra/id2878260/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/okt/gjennomforingsbeslutning-om-ekvivalente-koronasertifikater-fra-albania/id2878261/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/okt/gjennomforingsbeslutning-om-ekvivalente-koronasertifikater-fra-faroyene/id2878262/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/okt/gjennomforingsbeslutning-om-ekvivalente-koronasertifikater-fra-monaco/id2878263/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/okt/gjennomforingsbeslutning-om-ekvivalente-koronasertifikater-fra-panama/id2878264/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/okt/gjennomforingsbeslutning-om-ekvivalente-koronasertifikater-fra-marokko/id2878265/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/okt/gjennomforingsbeslutning-om-ekvivalente-koronasertifikater-fra-israel/id2878266/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/endring-av-naringsmiddelhygieneforordningen-allergener-matdonasjon-og-mattrygghetskultur/id2835716/
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32021R0976 Kommisjonsforordning (EU) 2021/976 av 4. juni 2021 om endring av vedlegg II, III og IV 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 
rester av sykloksydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og proheksadion i 
eller på visse produkter – EØS-notat om rettsakten 
 
  

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/apr/plantevernmiddelrester-d06388009-sante111952018rev.7/id2861187/
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32021R0590 Kommisjonsforordning (EU) 2021/590 av 12. april 2021 om endring av vedlegg II og IV til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester 
av aklonifen, boskalid, kumelk, etofenproks, jernpyrofosfat, L-cystein, lambda-cyhalothrin, 
maleinhydrasid, mefentriflukonazol, natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrofenolat, natrium-p-
nitrofenolat og triklopyr i eller på visse produkter – EØS-notat om rettsakten 
 

KLIMA- OG MILJØDEPARTMENTET 
32020R1763 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1763 av 25. november 2020 om 
godkjenning av formaldehyd som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 3 – 
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0348 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/348 av 25. februar 2021 om 
godkjenning av karbendazim som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7 og 10 – 
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0365 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/365 av 26. februar 2021 om 
godkjenning av aktivt klor avgitt fra hypoklorsyre som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1 
– EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0347 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/347 av 25. februar 2021 om 
godkjenning av aktivt klor avgitt fra hypoklorsyre som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 
3, 4 og 5 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0364 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/364 av 26. februar 2021 om 
godkjenning av aktivt klor framstilt av natriumklorid ved elektrolyse som aktivt stoff til bruk i 
biocidprodukter av type 1 – EØS-notat om rettsakten 

32021R0345 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/345 av 25. februar 2021 om 
godkjenning av aktivt klor framstilt av natriumklorid ved elektrolyse som aktivt stoff til bruk i 
biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021D0327 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/327 av 23. februar 2021 om 
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av metoflutrin til bruk i biocidprodukter av type 18 – 
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0057 Kommisjonsforordning (EU) 2021/57 av 25. januar 2021 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 blyhagl i eller omkring våtmarker – 
EØS-notat om rettsakten 
 
32021D0333 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/333 av 24. februar 2021 om 
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose til bruk i biocidprodukter av type 14 – 
EØS notat om rettsakten 
 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/plantevernmiddelrester-d06896104/id2839327/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/biocid-godkjenning-av-formaldehyd-i-pt-2-og-3/id2853930/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/biocid-godkjenning-av-karbendazim-i-pt7-og-10/id2843591/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/biocid-godkjenning-av-aktivt-klor-frigjort-fra-hypoklorsyre-i-pt-1/id2845400/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/biocid-godkjenning-av-aktivt-klor-frigjort-fra-hypoklorsyre-i-pt-2-3-4-og-5/id2845401/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/biocid-godkjenning-av-aktivt-klor-generert-fra-natriumklorid-ved-elektrolyse-i-pt-1/id2845402/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/biocid-godkjenning-av-aktivt-klor-generert-fra-natriumklorid-ved-elektrolyse-i-pt-2-3-4-og-5/id2845404/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/biocid-forlengelse-av-utlopsdato-for-metoflutrin-i-pt-18/id2853917/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/nov/reachxviiblyhagl/id2678122/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/biocid-forlengelse-av-utlopsdato-for-alfakloralose-i-pt-14/id2843590/
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32021D0354 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/354 av 25. februar 2021 om 
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter av type 8 – 
EØS-notat om rettsakten 
 
32021D0713 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/713 av 29. april 2021 om utsettelse 
av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter av type 8 og 18 –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021L0884 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/884 av 8. mars 2021 om endring, med sikte på 
tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg IV til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til gyldighetsperioden for et unntak for bruk av kadmium i 
roterende elektriske kontakter i systemer for intravaskulær ultralydavbildning –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0806 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/806 av 10. mars 2021 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp karbondioksid framstilt av 
propan, butan eller en blanding av disse ved forbrenning som et aktivt stoff i vedlegg I –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0807 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/807 av 10. mars 2021 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å føre opp kaliumsorbat som et aktivt 
stoff i vedlegg I – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0797 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/797 av 8. mars 2021 om retting av visse 
språkversjoner av vedlegg II og VI til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1272/2008 om 
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske 
og vitenskapelige utviklingen – EØS-notat om rettsakten 

32021R0979 Kommisjonsforordning (EU) 2021/979 av 17. juni 2021 om endring av vedlegg VII–XI til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning 
av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1199 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1199 av 20. juli 2021 om endring av vedlegg XVII til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til polysykliske aromatiske 
hydrokarboner (PAH) i granulat eller dekkmateriale brukt som fyllmateriale i kunstgressbaner eller i 
løs form på lekeplasser eller på idrettsrelaterte bruksområder – EØS-notat om rettsakten 
 
32018L0852 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/852 av 30. mai 2018 om endring av 
direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0662 Kommisjonsforordning (EU) 2021/662 av 22. april 2021 om endring av forordning (EF) 
nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en 
luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av administrerende 
medlemsstat for hver luftfartøyoperatør – EØS-notat om rettsakten 
 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/biocid-forlengelse-av-utlopsdato-for-propikonazol-i-pt-8/id2843592/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/biocid-forlenget-godkjenning-for-sulfurylfluorid-i-produkttype-8-og-18/id2853921/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/rohs2vedlegg-ivkvikksolv42/id2849845/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/biocid-inkludering-av-karbondioksid-generert-fra-propan-butan-eller-en-blanding-ved-forbrenning-i-vedlegg-i/id2853919/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/biocid-inkludering-av-kaliumsorbat-i-vedlegg-i/id2853920/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/clpkorrigert-sprakversjon-dk-de-it-pl/id2850966/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/reachvii-xi/id2838401/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/reachxviipah-i-granulater-og-flak/id2787593/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/okt/endring-av-emballasjedirektivet-del-av-pakke-sirkular-okonomi/id2502199/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/administrasjon-av-luftfartoysoperatorer-2021/id2850518/
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32021D0927 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/927 av 31. mai 2021 om 
fastsettelse av den ensartede tverrsektorielle korreksjonsfaktoren for justering av vederlagsfrie 
tildelinger av utslippskvoter for perioden 2021-2025 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1204 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1204 av 10. mai 2021 om endring av delegert 
forordning (EU) 2019/856 med hensyn til søknads- og utvelgingsprosedyrene innenfor rammen av 
innovasjonsfondet – EØS-notat om rettsakten 
 
32019D1004 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1004 av 7. juni 2019 om 
fastsettelse av regler for beregning, kontroll og rapportering av data om avfall i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF og om oppheving av kommisjonens 
gjennomføringsbeslutning C(2012) 2384 – EØS-notat om rettsakten 
 
32020D1722 Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1722 av 16. november 2020 om antall kvoter som skal 
utstedes i Unionen for 2021 i henhold til EU-ordningen for handel med utslippskvoter –  
EØS-notat om rettsakten 
 

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 
32021D1067 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1067 av 17. juni 2021 om 
harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for innføring av trådløse 
tilgangssystemer, herunder radiobaserte lokalnett (WAS/RLAN) – EØS-notat om rettsakten 
 

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 
32020R1190 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1190 om retting av 
gjennomføringsforordning (EU) 2015/983 om framgangsmåten for utstedelse av det europeiske 
profesjonskortet og anvendelsen av varslingsordningen i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2005/36/EF – EØS-notat om rettsakten 
 

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 
 
32021D0545 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/545 av 26. mars 2021 om 
godkjenning av visse laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, Sør-Afrika, Tunisia, Ukraina og 
Det forente kongerike til å utføre serologiske tester for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksiner 
hos hunder, katter og ildrer – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0862 Kommisjonsforordning (EU) 2021/862 av 28. mai 2021 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å inkludere en ny type EF-
gjødsel i vedlegg I – EØS-notat om rettsakten 
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32021R0574 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/574 av 30. mars 2021 om endring 
av gjennomføringsforordning (EU) 2017/375 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for 
godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0566 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/566 av 30. mars 2021 om endring 
av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 
godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamectin, 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, clodinafop, 
clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroksimat, fosetyl, 
Lecanicillium muscarium (tidligere “Verticillium lecanii”) stamme Ve6, mepanipyrim, Metarhizium 
anisopliae (var. anisopliae) stamme BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea 
stamme FOC PG 410.3, VRA 1835 og VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas klororafis stamme MA342, 
pyrimethanil, 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, triclopyr, 
trineksapak, tritikonazol og ziram – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0567 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/567 av 6. april 2021 om 
godkjenning av det aktive lavrisikostoffet vandig ekstrakt fra frøspirer av søt Lupinus albus, 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 
 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
32021R0696 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/696 av 28. april 2021 om opprettelse 
av Unionens romprogram og Den europeiske unions byrå for romprogrammet og om oppheving av 
forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 og (EU) nr. 377/2014 samt beslutning nr. 
541/2014/EU – EØS-notat om rettsakten 
 

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 
32010R0838 Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 av 23. september 2010 om fastsettelse av 
retningslinjer for kompensasjonsordningen mellom operatører av transmisjonsnett og en felles 
framgangsmåte for fastsettelse av transmisjonsavgifter – EØS-notat om rettsakten 
 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
32021D0488 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/488 av 22. mars 2021 om endring 
av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/174 og (EU) 2020/1167 med hensyn til bruken av godkjent 
innovativ teknologi i visse personbiler og lette nyttekjøretøyer som kan kjøre på flytende 
petroleumsgass, komprimert naturgass og E85 – EØS-notat om rettsakten 
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32021D0891 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/891 av 2. juni 2021 som setter 
reviderte felleseuropeiske ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket for den tredje 
referanseperioden (2020-2024) og som opphever gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/903 – EØS-
notat om rettsakten 
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