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EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-
komiteen 10. desember 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 
 
 

FINANSDEPARTEMENTET 
32015R2365 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved 
verdipapirfinansieringstransaksjoner  

Om forordningen og dens formål  

Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved 
verdipapirfinansieringstransaksjoner («STFR») fastsetter regler om gjennomsiktighet for såkalte 
verdipapirfinansieringstransaksjoner («securities financing transactions») og gjenbruk av sikkerheter. 
Verdipapirfinansieringstransaksjoner omfatter blant annet avtaler om utlån av finansielle 
instrumenter samt gjenkjøpsavtaler. Gjenbruk av sikkerheter vil si at den som har mottatt 
sikkerheten, bruker den i eget navn og for egen eller andre motparters regning, for eksempel ved å 
selge verdipapirene eller bruke dem selv som sikkerhet for egne forpliktelser. 

Både ved verdipapirfinansieringstransaksjoner og ved gjenbruk av sikkerheter oppstår det en risiko 
for at de finansielle instrumentene og sikkerhetene ikke kan leveres tilbake som avtalt. Utlån av 
finansielle instrumenter og gjenkjøpsavtaler omtales gjenre som en del av risikoen i 
skyggebanksystemet («shadow banking»), det vil si kredittformidling utenfor det ordinære 
banksystemet. Formålet med forordningen er å redusere systemrisiko i markedet for 
verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk av sikkerheter. 

Forordningen skal sikre at myndighetene får informasjon om risiko knyttet til slike 
verdipapirfinansieringstransaksjoner gjennom krav til transaksjonsregistre. Både finansielle og ikke-
finansielle motparter i verdipapirfinansieringstransaksjoner pålegges rapporteringsplikt til slike 
registre. Etter forordningen skal også kompetente myndigheter ha kompetanse til å ilegge 
administrative sanksjoner ved overtredelse av regelverket. 

Særlig om ESMAS kompetanse  

ESMA tillegges myndighet til å godkjenne og til å tilbakekalle tillatelser til å operere 
transaksjonsregistre. I forbindelse med tilsyn av transaksjonsregistre skal ESMA etter forordningen 
artikkel 9 nr. 1 også under STFR kunne utøve myndigheten som følger av EMIR artikkel 61 til 68, 73 og 
74. Under EMIR er denne myndigheten lagt til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for EØS/EFTA-landene. 
Tilsvarende løsning legges til grunn for STFR. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 
Finanstilsynet har, på oppdrag fra Finansdepartementet, utredet gjennomføringen av forordningen i 
norsk rett. Finansdepartementet hadde forslag til gjennomføring av forordningen på høring i 2019. 
Gjennomføring av forordningen forutsetter endringer i norsk rett. Finanstilsynet har foreslått at 
forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i verdipapirhandelloven. Slik 
gjennomføring forutsetter endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven og 
verdipapirforskriften. 
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Forordningen åpner i utgangspunktet ikke for nasjonale valg ved gjennomføringen, men det er opp til 
nasjonale myndigheter å utarbeide nærmere regler for administrative sanksjoner for overtredelse. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser 
Finanstilsynet har utredet de administrative og økonomiske konsekvensene av gjennomføring av 
forordningen i norsk rett i sitt høringsnotat. Finanstilsynet viser til at gjennomføringen vil medføre 
administrative og økonomiske konsekvenser for finansielle og ikke-finansielle motparter som vil bli 
berørt av forslaget. Finanstilsynet peker samtidig på at rapporteringspliktene likevel ikke antas å bli 
omfattende. Tilsynet peker blant annet på at rapporteringspliktene i seg selv ikke anses som særlig 
omfattende, at mange av aktørene som blir berørt, i stor grad antas å være direkte eller indirekte 
eksisterende transaksjonsregistre samt at rapporteringsforpliktelsene kan delegeres. 
Forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond pålegges nye 
rapporteringsplikter og informasjonsplikter. Finanstilsynet viser til at de nye rapporterings- og 
informasjonspliktene er av samme karakter som allerede eksisterende plikter og må sees på som en 
utvidelse av disse 

Tilsyn med at underlagte aktører overholder regelverket og rapportering til ESMA vil medføre en 
utvidelse av Finanstilsynets eksisterende oppgaver. Disse oppgavene vil kreve ressurser, og det må 
ventes at de nye oppgavene vil kunne kreve ressurser og medføre økte kostnader for Finanstilsynet. 

Gjennomføring av forordningen vil trolig bidra til å sikre finansiell stabilitet. Ved at risikoen i 
markedet blir lavere, og ved at tilsynet blir mer effektivt, anslås det at forordningen vil bidra til å 
sikre finansiell stabilitet. Det vises også til Europakommisjonens konsekvensanalyse av forordningen, 
se «Commission Staff Working Document; Impact Assessment, Accompanying the document 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on structural measures 
improving the resilience of EU Credit Institutions and the Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on reporting and transparency of securities financing transactions», 
SWD/2014/030 final». 

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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32019L0878 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/878 av 20. mai 2019 om endring av 
direktiv 2013/36/EU med hensyn til unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede 
finansielle holdingselskaper, godtgjøring, tilsynstiltak og -myndighet samt kapitalbevaringstiltak 

Formål 

De vedtatte endringene av direktiv 2013/36/EU (kapitalkravsdirektivet) er en del av en 
lovgivningspakke, som også omfatter endring av forordning (EU) nr. 575/2013 
(kapitalkravsforordningen) og av direktiv 2014/59/EU (krisehåndteringsdirektivet). 

Formålet med direktivet er å avhjelpe de problemer som er oppstått i forbindelse med bestemmelser 
som har vist seg å ikke være tilstrekkelige klare, og som derfor har vært gjenstand for avvikende 
fortolkninger, eller som har vist seg å være krevende for visse foretak. Direktivet 
inneholder endringer av kapitalkravsdirektivet, som er nødvendige etter enten vedtagelsen av annen 
relevant EU-lovgivning, f.eks. krisehåndteringsdirektivet eller foreslåtte endringer av 
kapitalkravsforordningen. Endringene sikrer i tillegg bedre tilpasning mellom den nåværende 
lovgivningen og internasjonale tiltak med det formål å fremme overenstemmelse og 
sammenlignbarhet mellom jurisdiksjoner. 

Pilar 2 

Nylige erfaringer har vist at det kan foretas en tydeligere fordeling av ansvaret mellom kompetente 
og utpekte myndigheter. Dette gjelder for tilsynskontroll og vurderingsprosessen og de tilsvarende 
tilsynskrav. Kompetente myndigheter er ansvarlige for tilsynskontroll og vurderingsprosessen og 
innførelse av tilsvarende institusjonsspesifikke tilsynskrav (Pilar 2-krav). I denne sammenheng kan de 
også evaluere systemrisiko som er forbundet med et spesielt foretak, og kan imøtegå risikoen ved å 
innføre tilsynskrav for dette foretaket. Anvendelsen av Pilar 2-tiltak kan i denne sammenheng 
undergrave effektiviteten og virkningsgraden av andre makrotiltak. I henhold til forsalget bør 
tilsynskontroll og vurderingsprosessen og de tilsvarende tilsynskrav følgelig begrenses til et 
mikroperspektiv. 

Både Rådet og Parlamentet var uenige i Kommisjonens forslag om å avgrense kapitalkrav gitt i pilar 2 
til mikrotilsynsformål. Begge disse instansene har ønsket å beholde fleksibiliteten i pilar 2. Rådet og 
Parlamentets innvendinger til Kommisjonens forslag var stort sett konsistente, men med noe 
forskjellig syn på hvordan samspillet mellom det nye mikrobaserte pilar 2-rammeverket og øvrige 
makrotilsynsvirkemidler bør struktureres. Som et kompromiss, vil smalningen av pilar 2-kravet 
kompenseres for gjennom økt fleksibilitet for å benytte andre, ikke fullharmoniserte 
makrotilsynsvirkemidler. 

Pilar 2 - Rapportering og opplysning 

For å oppnå en mer forholdsmessig rapporterings- og opplysningsordning under Pilar 2, endres 
kapitalkravsdirektivet slik at de kompetente myndigheters skjønn innskrenkes i forbindelse med 
innføring av ytterligere rapporterings- eller opplysningskrav. 

Endringer i kapitalbuffere for systemrisiko og systemviktige foretak 

Systemrisikobufferen og O-SII-bufferen kan nå inngå additivt i kapitalkravene, noe som tidligere bare 
var mulig dersom systemrisikobufferen var avgrenset til engasjementer i hjemlandet. Det åpnes 
videre for å bruke systemrisikobufferen på bare deler av beregninsgrunnlaget, men muligheten for å 
bruke systemrisikobufferen som buffer for systemviktige foretak tas vekk. De to bufferne kan til 
sammen ikke overstige 5 prosent uten at kommisjonen godkjenner dette. 
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Endrede bestemmelser om renterisiko 

Etter tiltak vedrørende målingen av renterisiko på internasjonalt plan endres lovtekstene til å innføre 
reviderte bestemmelser som tar høyde for renterisiko for posisjoner i bankporteføljen. Endringene 
omfatter innførelsen av en felles standardmetode, og en forenklet metode for mindre foretak, som 
foretak kan anvende til å avspeile disse risikoene, eller som kompetente myndigheter kan kreve at 
foretak anvender hvis de systemer foretaket har utviklet til å avspeile disse risikoene ikke er 
tilfredsstillende, samt forbedret test av ekstremtilfeller og opplysningskrav. 

Mellomliggende morselskap 

For å fremme gjennomføringen av de internasjonale avtalte standarder for globale systemviktige 
tredjelandsforetaks interne tapsabsorberende evne i EU-retten, og mere generelt for å forenkle og 
styrke prosedyren for avvikling av tredjelandskonserner ved vesentlige aktiviteter i EU innføres et 
nytt krav om etablering av et mellomliggende morselskap i EU, såfremt to eller flere foretak som er 
etablert i EU tilhører det samme overordnede morselskapet i et tredjeland. Det er satt forutsetninger 
for kravet. 

Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Det legges opp til å ta direktivet inn i EØS-avtalen og gjennomføre det i norsk rett ved endringer i 
finansforetaksloven og tilhørende forskrifter. 

Direktivet legger plikter på myndighetene, og innebærer blant annet at det skal settes krav til / regler 
for private rettssubjekter i nasjonalt regelverk.  

Rettsakten endrer og supplerer regler som allerede følger av hovedrettsaktene CRR og CRD IV; og 
henger nær sammen med endringene i CRR (CRR II). 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Reglene forventes å få betydelige økonomiske konsekvenser for foretak og enkelte medarbeidere i 
finansforetak. Reglene vil medføre endringer i kapitalkrav, og også endringer i godtgjørelsesreglene 
for foretak og medarbeidere som ligger under de terskler som er fastsatt for unntak. 
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
32019R0005 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/5 av 11. desember 2018 om endring av 
forordning (EF) nr. 726/2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og 
overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk 
legemiddelkontor, forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn og direktiv 2001/83/EF om 
innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

Sammendrag av innhold 

Gjennom forordning (EU) nr. 2019/6 har EU vedtatt nye regler om legemidler til dyr. Etableringen av 
den sentrale godkjenningsprosedyren er inntatt i forordning (EU) nr. 2019/6. I dag finnes det 
fellesregler for legemidler til både mennesker og dyr i forordning (EF) nr. 726/2004 som etablerer 
den såkalte sentrale prosedyren for godkjenning av legemidler. Sett i lys av dette har reglene for 
legemidler til dyr i forordning 726/2004 blitt tatt ut og plassert i ny forordning 2019/5. Forordning 
2019/5 innebærer derfor at reglene for godkjenning og overvåkning av legemidler til dyr løsrives fra 
reglene som gjelder for godkjenning og overvåkning av legemidler til mennesker. Forordning 2019/5 
endrer forordning (EF) nr. 726/2004 slik at denne ikke langer vil gjelde for legemidler til dyr. 
Godkjenning og overvåkning av legemidler til dyr vil etter dette reguleres av forordning (EU) nr. 
2019/5. 

Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Norske myndigheter har til vurdering hvilke lov- og forskriftsendringer som er nødvendige som følge 
av forordning 2019/5. Forordningen er nært knyttet til forordning 2019/6 om legemidler til dyr. 

Rettsakten skal få anvendelse i EU 28. januar 2022. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forordningen vil trolig ha noen økonomiske og administrative konsekvenser for Statens 
legemiddelverk og markedsaktører. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 
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32019R0006 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 av 11. desember 2018 om 
veterinærpreparater og om oppheving av direktiv 2001/82/EF 

Sammendrag av innhold 

Forordningen om legemidler til dyr ble vedtatt 11. desember 2018 og trådte i kraft 28. januar 2019. 
Forordningen har en tre års overgangsperiode og får derfor ikke anvendelse før 28. januar 2022. 

Forordningen er hjemlet i TFEU art. 114 om det indre marked og 168 om folkehelse. 

Formålet med regelverket er å: 
• Øke tilgjengeligheten av veterinære legemidler. 
• Effektivisere godkjenningsordningene. 
• Stimulere til økt konkurranseevne og innovasjon. 
• Et mer effektivt indre marked. 
• Styrke EUs arbeid med å bekjempe antimikrobiell resistens. 
 
Forordningen erstatter både direktiv 2001/82/EF om legemidler til dyr og forordning (EF) 
nr. 726/2004 hva gjelder legemidler til dyr. Det er gitt hjemmel for å utarbeide omtrent 25 
gjennomføringsrettsakter, av disse må 13 være vedtatt før hovedforodningen får anvendelse. I tillegg 
skal det opprettes databaser som følge av nye rapporteringsplikter på spesielt salg og bruk av 
antibiotika. 

Forordningen inneholder en komplett regulering av legemidler til dyr, herunder 
markedsføringstillatelse (MT), tilvirkning, import, eksport, anskaffelse, levering, 
legemiddelovervåking, tilsyn og bruk av veterinære legemidler. 

Når det gjelder godkjenningsordningene tar forordningen utgangspunkt i gjeldende regelverk. 
Forordningen oppdaterer, videreutvikler, tilpasser og effektiviserer imidlertid de regulatoriske 
rammene for godkjenning av legemidler til dyr. Regelverket om godkjenning og 
markedsføringstillatelse inneholder bestemmelser om: 

• Søknadens innhold og krav til denne. 
• Dokumentbeskyttelse 
• Prosedyrer og rettslige rammer. 
• Review-procedure and re-examination procedure 
• Produkt informasjon (SPC, pakningsvedlegg og merking) 
• Endringer - krav til revurdering og unntak fra revurdering 
• SPC harmonisering 
 
Mer spesifikt inneholder forordningen bestemmelser om: 

• Kravene til søknadens innhold fremgår av artikkel 8. 
• Forordningen stiller krav om godkjenning av kliniske studier hvor vurderingen skal ta hensyn til 

internasjonale standarder. 
• Forordningen forenkler merking av legemidler som skal bidra til enklere oversetting og reduserte 

kostnader samtidig som det skal bidra til flerspråklige pakninger. det åpnes for at landene kan ha 
elektroniske bruksanvisninger. 

• Forlenget beskyttelse mot generisk konkurranse som incentiv til å utvikle nye legemidler. 
• 10 års-regelen beholdes for legemidler til storfe, sau, gris, kylling, hunder og katter, 
• Men 14 år for nye antibiotika til disse artene. 
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• 14 år for øvrige dyr som fisk. 
• Dokumentbeskyttelsen kan forlenges til maksimalt 18 år som følge av godkjenning til nye 

arter. 
• For legemidler til bier er dokumentbeskyttelsen 18 år. 

• Sentral godkjenningsprosedyre åpnes for alle veterinære legemidler. 
• Reduserte krav til dokumentasjon av legemidler beregnet på begrensede marked eller 

eksepsjonelle forhold i henhold til art. 23 og 25. 
• Begrenset marked definert ut i fra art. 
• Storfe, sau, gris, kylling, hunder og katter faller utenfor definisjonen av begrenset marked. 
• En slik markedsføringstillatelse er kun gyldig i fem år for begrenset marked og ett år for 

eksepsjonelle forhold, og må fornyes. 
• Legemidler til fisk vil omfattes av regelen om begrenset marked. 

• Opprettelse av en europeisk fellesdatabase for veterinære legemidler, med full tilgang for 
myndighetene, egen produkttilgang for industrien, og tilgang til godkjenninger med tilhørende 
pakningsinformasjon for allmennheten i art. 55. 

• Regelverket for endringer av markedsføringstillatelser blir spesifikt for veterinære legemidler 
og kravet til godkjenning av endringer skal fastsette basert på risikovurdering. 
• Kun endringer av betydning for effekt, sikkerhet og kvalitet vil kreve forhåndsgodkjenning. 
• EU-kommisjonen skal vedta en rettsakt som inneholder en liste over endringer som skal 

underlegges slik vurdering. 
• Krav til legemiddelovervåking fastsettes basert på risiko. 

• Kravet om å sende inn periodiske sikkerhetsoppdateringer opphører. 
• Større ansvar legges på myndighetene for å avdekke nye bivirkninger. 

• Ny prosedyre for harmonisering av nasjonale preparatomtaler. 
• Det foreslås regler om reklame for veterinære legemidler 

• Forbud mot reklame for reseptpliktige legemidler til allmennheten 
• Reglene langt mindre detaljert enn på humansiden. 

 
Forordningen inneholder krav som skal ivareta miljøhensyn. 

• Det skal gjøres en «environmental risk assessment» (ERA) mandatory for hver ny søknad om 
markedsføringstillatelse. 

• Potensielt skadelige eldre stoffer uten en slik ERA skal gjennom en slik oppdatering. 

Forordningen om legemidler til dyr er del av EUs oppfølging av handlingsplanen om antimikrobiell 
resistens (AMR), som ble lagt fram av EU-kommisjonen i juni 2017. Store deler av diskusjonene i for å 
komme til enighet mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og Rådet har derfor vært knyttet til 
AMR og da særlig ønsket om at bruken av antibiotika skal gå ned og tiltak for å begrense bruken. 
Forordningen inneholder derfor flere tiltak når det gjelder bruken av antibiotika. Blant annet skal: 

• Enkelte antibiotika forbeholdes mennesker. 
• Antibiotika kan ikke brukes forebyggende (profylaktisk). 
• Begrensninger i metaphylaktisk bruk av antibiotika. 
• Enkelte antibiotika skal ikke kunne brukes off label (kaskadebruk). 
• Enkelte antibiotika skal ha kriterier for off label bruk (kaskadebruk). 
• Rapportering av salg og bruk av antibiotika. 
• Bare veterinærer skal kunne forskrive antibiotika. 

 
Merknader 
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Rettslige konsekvenser 
Forordningen vil gjennomføres i norsk rett ved henvisning. I dag er reglene om veterinære legemidler 
i stor grad basert på direktivbestemmelser som er inntatt i blant annet legemiddelforskriften. Det vil 
være behov for et betydelig opprydningsarbeid i norsk regelverk som følge at av reglene gis ved 
forordning. Forordningen vil kreve endringer i legemiddellovgivningen, men trolig også regelverk som 
faller inn under LMD og NFD. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forordningens økonomiske og administrative konsekvenser er til vurdering. Det antas imidlertid at 
rettsakten vil medføre noen økonomiske og administrative konsekvenser for Legemiddelverket som 
følge av endringer i godkjenningsprosedyrene. Rettsakten inneholder krav om bruk og overvåkning 
som faller inn under Mattilsynets forvaltningsansvar. Det antas at disse kravene kan medføre noen 
økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet. For aktørene vil rettsakten også trolig 
kunne medføre noen økonomiske og administrative konsekvenser. 
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SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
32018R0956 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 om overvåking og rapportering av 
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk for nye tunge kjøretøyer 

Status 

Rettsakten ble vedtatt 28. juni 2018 og trådte i kraft i EU 29. juli 2018. Rettsakten er til vurdering i 
EØS/EFTA-landene. 

Første del av den såkalte mobilitetspakken "Europe on the move" ble lagt frem av Kommisjonen 
våren 2017. Pakken består av tiltak for en grunnleggende modernisering av europeisk mobilitet og 
transport. Målet er å bidra til en mer bærekraftig mobilitet i Europa. Miljø er et viktig element i 
pakken. Forordning KOM (2017/279) om overvåking av drivstofforbruk og CO2-utlipp fra tunge 
kjøretøy hører inn under Mobilitetspakkens del 1. Forordningen må ses i sammenheng med forslag til 
forordning om reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy (2018/284) som hører inn under EUs 
mobilitetspakke del 3, fremlagt 17. mai 2018. 

En tilsvarende regulering finnes i dag for personbiler og lette nyttekjøretøy, men ikke for tunge 
kjøretøy. 

Bakgrunn 

I EUs hvitbok om transport er det satt et mål om 60 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra 
transportsektoren i 2050 sammenlignet med 1990-nivå. Det er beregnet at en fjerdedel av CO2-
utslippene fra veitransport i EU kommer fra tunge kjøretøy. 

Europakommisjonen la 20. juli 2016 frem en europeisk strategi for å fremme lavutslippsmobilitet. 
Strategien inneholdt ingen ny politikk, men oppsummerer Kommisjonens arbeid. 

Et av tiltakene i strategien er oppfølging og rapportering av CO2-utslipp fra tunge kjøretøy, 
tilsvarende som for person- og varebiler, jfr. forordningene 443/2009 og 510/2011. Det er et stort 
mangfold av modeller og bruksområder blant tunge kjøretøy, og det er dermed ikke hensiktsmessig å 
teste slike kjøretøy på samme måte som person- og varebiler. EU-kommisjonen har derfor utarbeidet 
simuleringsverktøyet VECTO som skal benyttes til å beregne drivstofforbruk og CO2-utslipp fra nye, 
tunge kjøretøy. 

Nærmere om forordningen 

Gjennom overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra tunge kjøretøy forutsettes at 
transportoperatører bedre skal kunne gjøre et informert valg ved innkjøp av nye kjøretøy, og 
fabrikantene vil kunne sammenligne egne kjøretøys prestasjoner med andre merker. Dette vil kunne 
fremme innovasjon og utvikling av energieffektive kjøretøy. Kunnskap om tunge kjøretøyers 
drivstofforbruk og CO2-utslipp vil også kunne gi et bedre grunnlag for å utvikle politikk på området. 

Forordningen fastsetter krav om overvåking og rapportering av CO2-utslipp og drivstofforbruk fra 
nye, tunge kjøretøy registrert i EU. Virkeområdet er personbil (M1), buss med tillatt totalvekt inntil 
5.000 kg (M2), varebil med tillatt totalvekt inntil 3.500 kg (N1) og lastebil med tillatt totalvekt mellom 
3.500 kg og 12.000 kg (N2) dersom disse har en referansevekt over 2.610 kg. Referansevekt vil si 
egenvekt pluss 100 kg. I tillegg kan disse kjøretøyene ikke være omfattet av EUs avgassregelverk for 
lette kjøretøy, forordning 725/2007. Videre gjelder forordningen alle busser med tillatt totalvekt over 
5000 kg (M3) og alle lastebiler med tillatt totalvekt over 12.000 kg (N3), samt tilhengere med tillatt 
totalvekt mellom 3.500 kg og 10.000 kg (O3) og tilhengere med tillatt totalvekt over 10.000 kg (O4). 
forordningen inneholder rapporteringskrav både for medlemsstatene og bilprodusenter. Det vil etter 
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forordningen rapporteres til det europeiske miljøbyrået (EEA) . Rapporteringen begynner i 2020 med 
data for registrerings- og produksjonsåret 2019. Informasjon om kjøretøy som er registrert første 
gang utenfor EU er unntatt, med mindre første gangs registrering var under tre måneder før 
kjøretøyet deretter ble registrert i EU. Datamaterialet kobles sammen av EEA ved hjelp kjøretøyenes 
understellsnummer (VIN). 

Kommisjonen skal utarbeide et sentralt register over innrapporterte data om tunge kjøretøy. 
Registeret, som administreres av EEA, skal være offentlig tilgjengelig. Av konkurransehensyn og for å 
beskytte personopplysninger, vil enkelte opplysninger unntas offentlig publisering. Dette gjelder 
blant annet understellsnumre og navn på underleverandører. Kommisjonen skal analysere de 
innkomne datasettene og årlig utarbeide og publisere analyserapporter med bistand fra EEA. 
Analysen skal som et minimum angi gjennomsnittlig CO2-utslipp og gjennomsnittlig drivstofforbruk 
for den europeiske flåten samlet, for hver kjøretøyfabrikant og for hver medlemsstat. 

EEA skal informere Kommisjonen ved feil i innkomne data. Videre vil Kommisjonen også foreta egne 
kvalitetskontroller av dataene. 

Forordningen fastsetter videre at Kommisjonen kan ilegge overtredelsesgebyr inntil 30.000 euro per 
omfattet kjøretøy  

• dersom dataene som fabrikanten har rapportert avviker fra de opplysningene som fremgår 
av fabrikantens dokumentasjonsfil eller motorens typegodkjenningsattest, og avviket er 
forsettlig eller skyldes grov uaktsomhet, eller  

• dataene ikke er rapportert innen fristen og forsinkelsen ikke er behørig begrunnet. 

Artikkel 13 gir EU-kommisjonen myndighet til å utarbeide delegerte rettsakter til forordningen. 

Forordningens vedlegg 

Vedlegg I angir hvilke data som skal rapporteres. Dataparametere angitt i del A skal 
registreringsmyndighetene innrapportere, og dataparametere angitt i del B skal kjøretøyfabrikantene 
rapportere.  

Vedlegg II beskriver hvordan rapporteringen skal foregå. 

Vurdering 

Forordningen anses i tråd med norske interesser. For å nå målsetningen om overgang til 
lavutslippssamfunnet er det svært viktig å redusere utslippene fra transportsektoren, og en 
nøkkelfaktor her er å ta i bruk ny teknologi. Regjeringen har ambisiøse mål i Nasjonal Transportplan, 
og for å nå disse målene er EUs regelverk om utslippsstandarder for personbiler, lette varebiler og 
tunge kjøretøy svært viktig. 

Merknader 

EU-hjemmel 
Forordningen er vedtatt av Europaparlamentet og Rådet i fellesskap etter den alminnelige 
lovgivningsprosedyren med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkeområde (TEUV), 
artikkel 294. 
 
Rettslige konsekvenser 
Implementering i norsk rett krever lovendring, endring av ny § 13 b i veitrafikkloven. 
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Forslaget til forskriftshjemmel i ny § 13 b i veitrafikkloven i forbindelse med implementeringen av 
rettsaktene 443/2009 og 510/2011, er begrenset til regler om personbiler og lette nyttekjøretøy. Den 
gir derfor ikke hjemmel til å gi regler om tunge kjøretøy. Etter hva vi kan se finnes det heller ingen 
annen egnet eksisterende lovhjemmel. 

I likhet med tilsvarende regulering for person- og varebil, medfører forslaget begrenset avståelse av 
suverenitet ved at Kommisjonen, det vil sannsynligvis for oss si ESA, gis myndighet til å ilegge 
overtredelsesgebyr også på norsk territorium og overfor norske borgere. Innlemmelse i EØS-avtalen 
krever dermed Stortingets samtykke. For person- og varebilområdet har vi godtatt tilsvarende 
begrenset avståelse av suverenitet og Prop LS for person- og varebil ligger til behandling i Stortinget. 

Det tas derfor artikkel 103-forbehold. 

Det er ønskelig å se implementering av forordningen i sammenheng med forordningen om CO2-
utslippsstandarder for tunge kjøretøy 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Krav om rapportering retter seg mot registreringsmyndighetene i den enkelte medlemsstat og mot 
kjøretøyfabrikanter. Vegdirektoratet rapporterer allerede data årlig til EU-kommisjonen via EEA i 
henhold til forordningene 443/2009 og 510/2011 om tilsvarende regulering for henholdsvis person- 
og varebil. Det er mer begrensede rapporteringskrav for Vegdirektoratet vedrørende tunge kjøretøy 
enn for person- og varebiler. De store settene med tekniske data for tunge kjøretøy skal 
innrapporteres av kjøretøyfabrikantene. Det må likevel påregnes noe arbeid årlig for Vegdirektoratet 
til å følge opp rapporteringsforpliktelsene. Det legges til grunn at dette arbeidet dekkes innenfor 
gjeldende budsjettrammer. 
Implementering av forordningen vil innebære behov for visse endringer i Statens vegvesens 
systemer. På grunn av samordning med det allerede pågående arbeidet med systemet Autosys, vil 
nødvendige systemendringer for rapportering i henhold til direktivet ikke være endelig sluttført før 
våren 2020.  

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for transport. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant 
og akseptabel. 

  



13 
 

32019R1242 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 om fastsettelse 
av CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 595/2009 og (EU) 2018/956 og rådsdirektiv 96/53/EF 

Status 

Rettsakten ble vedtatt 20. juni 2019, publisert i Official Journal 25. juli 2019 og har ikrafttreden 14. 
august 2019. 

Sammendrag av innhold 

Bakteppe 

EU-kommisjonen la 20. juli 2016 frem en europeisk strategi for å fremme lavutslippsmobilitet. 
Strategien lanserte ingen ny politikk på området, men var en melding som oppsummerer 
Kommisjonens arbeid med ulike initiativer som bidrar til det langsiktige målet om å redusere 
utslippene fra transportsektoren. I EUs hvitbok om transport er det satt et mål om 60 prosent 
reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren i 2050 sammenlignet med 1990-nivå. Videre har 
EU satt seg mål om å redusere utslippene av klimagasser med minst 40 prosent fra 1990 til 2030. 
Dette målet er også EUs bidrag til Parisavtalen. Det er beregnet at en fjerdedel av CO2-utslippene fra 
veitransport i EU kommer fra tunge kjøretøy.  

Mobilitetspakken «Europe on the Move» er EUs nye, store regelverkspakke på veiområdet. Pakken 
består av tiltak for en grunnleggende modernisering av europeisk mobilitet og transport. Målet er å 
bidra til en mer bærekraftig mobilitet i Europa. Pakken har blitt lagt frem i tre deler. Forordningen 
om reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy hører inn under EUs mobilitetspakke del 3 som 
ble lagt frem 17. mai 2018. En tilsvarende regulering finnes i dag for personbiler og varebiler, og er 
innlemmet i EØS-avtalen, men er nytt for tunge kjøretøy. Som et første skritt settes det 
reduksjonsmål for de større lastebilene. Denne gruppen står for 65-70 % av utslippene fra tunge 
kjøretøy i EU.  

Nærmere om forordningen 

Formålet med forordningen er: 

• å redusere CO2-utslipp fra tunge kjøretøy i tråd med EUs klimapolitikk og forpliktelser i 
Parisavtalen, og samtidig bidra til mindre forurensning, spesielt i byer 

• å tilrettelegge for reduserte kostnader i tungtransporten, både transportørenes 
driftskostnader og forbrukernes transportomkostninger 

• å opprettholde teknologisk og innovativ lederposisjon for EUs produsenter av tunge kjøretøy 
og komponentleverandører til denne industrien 

Forordningen retter seg i første rekke mot kjøretøyprodusenter og setter for første gang 
reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. Reduksjonsmålene er på 15 % i 2025 og 30 % i 
2030 sammenlignet med gjennomsnittet for nye, tunge kjøretøy registrert i EU i referanseperioden. 
Referanseperioden er satt til 1. juli 2019-30. juni 2020. Målet for 2030 skal evalueres i 2022. Kravene 
til utslippsreduksjoner angis i gram CO2 per tonnkilometer (g CO2/tkm) for å gjenspeile de tunge 
kjøretøyenes transportnytte. 
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Forordningen omfatter i første omgang nye lastebiler i gruppe N2 (bil for godsbefordring med tillatt 
totalvekt mellom 3.500 kg og 12.000 kg) og N3 (bil for godsbefordring med tillatt totalvekt over 
12.000 kg) med følgende spesifikasjoner: 

• lastebiler med akselkonfigurasjon på 4x2 og med teknisk tillatt totalvekt på over 16 tonn 
• lastebiler med akselkonfigurasjon på 6x2 
• trekkvogner med akselkonfigurasjon på 4x2 og med teknisk tillatt totalvekt over 16 tonn, og 
• trekkvogner med akselkonfigurasjon på 6x2  

Disse fire gruppene er videre inndelt i ulike undergrupper hvor kjøretøyene blir gruppert ut fra gitte 
tekniske kriterier og typiske bruksmønstre. Kommisjonen anser at spesialkjøretøy som 
renovasjonsbiler og anleggsbiler ikke har samme potensial for utslippsreduksjoner som tunge 
kjøretøy brukt i godstransport, og disse er derfor unntatt fra reduksjonsmålene nå i første omgang. 

Når det gjelder busser, så lå det inne i forslaget til forordning at disse også skulle omfattes, men 
busser er ikke de inkludert i virkeområdet til den vedtatte forordningen - i første omgang. Det er 
altså ikke satt noe reduksjonsmål til busser. Kommisjonen skal senest innen utgangen av 2022 
evaluere forordningen og vil da vurdere å inkludere flere kjøretøygrupper og -typer i forordningen 
(artikkel 15), blant annet busser (gruppe M2 og M3). 

Forordningen inneholder et insentivsystem for å øke andelen null- og lavutslippskjøretøy i form av 
såkalte superkreditter. Systemet med superkreditter vil belønne produsenter som investerer i 
innovative teknologiløsninger. Dette innebærer at tunge kjøretøy som er definert som null- eller 
lavutslippskjøretøy skal vektes høyere og skal inkluderes i beregningen av fabrikantenes 
gjennomsnittlige, spesifikke utslipp. Forordningen definerer et tungt lavutslippskjøretøy som et 
kjøretøy som har mindre enn halvparten av CO2-utslippet for alle kjøretøy som tilhører samme 
kjøretøygruppe registrert i referanseperioden. Også null- og lavutslippslastebiler i gruppe N som 
ennå ikke er omfattet av reduksjonsmålene, som f.eks. spesialkjøretøy som renovasjonsbiler og 
anleggsbiler, vil telle med i beregningen av produsentenes null- og lavutslippsfaktor etter artikkel 5. 
Nullutslippskjøretøy skal telle som to kjøretøy i perioden 2019-2024 og lavutslippskjøretøy kan telles 
som opptil to kjøretøy, avhengig av CO2-utslippet, etter en nærmere angitt beregningsmetode. 
Medberegning av null- og lavutslippskjøretøy får maksimalt redusere produsentenes 
gjennomsnittlige spesifikke utslipp med 3 prosent, hvorav maksimalt 1,5 prosent kan være fra 
kjøretøy som ennå ikke er omfattet av reduksjonsmålene. Fra 2025 og fremover vil 
superkredittsystemet bli erstattet med et system med mål for andelen null- og lavutslippskjøretøy i 
fabrikantenes kjøretøyflåter (2 % benchmark). 

EU-kommisjonen skal årlig fra 1. juli 2020 beregne det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippet til 
en produsent, inkludert fabrikantens null- og lavutslippsfaktor basert på kredittsystemene nevnt 
ovenfor. Data som legges til grunn for Kommisjonens beregninger er bl.a. innrapporterte data slik det 
er beskrevet i forordning (EU) 2018/956. Rapporteringsforpliktelsene faller på 
registreringsmyndighetene og kjøretøyfabrikantene. Rapporteringsforpliktelsen for tunge kjøretøy 
begynner første gang i 2020, med frist 30. september. Det vil være Vegdirektoratet som rapporterer 
på vegne av Norge. Vegdirektoratet rapporterer i dag allerede for person- og varebiler, i henhold til 
forordningene 443/2009 og 510/2011. Rapporteringen går til Kommisjonen via EUs miljøbyrå EEA. 
Kommisjonen skal årlig senest 30. april offentliggjøre informasjon om produsentenes resultater 
knyttet til gjennomsnittlige CO2-utslipp, produsentenes null- og lavutslippsfaktor og andre relevante 
data knyttet til forordningen. 
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Produsentspesifikke utslippsmål settes årlig fra 1. juli 2026 og måltallet gjelder for den foregående 
rapporteringsperioden. Hensikten er å sikre en rettferdig fordeling av de totale reduksjonskravene 
som pålegges produsentene ved at det tas hensyn til mangfoldet av tunge kjøretøy som finnes. Som 
nevnt over deles kjøretøyene inn ulike undergrupper etter typiske bruksmønstre og tekniske 
egenskaper. Måltallet kalkuleres som et vektet gjennomsnitt av målene bestemt for hver 
undergruppe. Produsentene gis fleksibilitet til å balansere utslipp mellom de ulike undergruppene i 
sin portefølje. Altså kan overprestasjon i en undergruppe vektes mot underprestasjon i en annen. 

Det innføres også en fleksibilitetsmekaniske, banking and borrowing, som tillater produsentene å 
balansere ut en underprestasjon et år med overprestasjon et annet. Oppsparte utslippskreditter fra 
rapporteringsårene 2019-2024 kan kun benyttes til beregning av produsentenes måloppnåelse i 2025 
og ikke overføres videre til neste periode. For perioden 2025-2029 tillates fabrikantene både 
utslippskreditter og utslippsgjeld som avregnes mot hverandre og fabrikantens årlige reduksjonsmål. 
Den totale utslippsgjelden kan ikke være mer enn fem prosent av fabrikantens spesifikke utslippsmål 
i 2025 og må være utlignet senest i 2029. 

I tilfeller hvor produsentene ikke oppnår sine utslippsreduksjonsmål, blir de ilagt en økonomisk 
sanksjon (overtredelsesgebyr) for sine overskridelser. Denne myndigheten er lagt til Kommisjonen. 
Sanksjonsavgiften er i perioden 2025-2029 satt til 4 250 euro per g CO2/tkm, og fra 2030 er avgiften 
satt til 6 800 euro per g CO2/tkm. Inntekter fra sanksjonsavgiftene vil inngå i EUs alminnelige 
budsjett. 

Bestemmelser om å fastsette CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøy er gitt i forordning 
(EU) 2017/2400, og til dette benytter produsentene simuleringsverktøyet VECTO som Kommisjonen 
har utviklet. Produsentene skal sikre at verdiene for CO2-utslipp og drivstofforbruk fastsatt for et 
kjøretøy ved godkjenning svarer til CO2-utslipp og drivstofforbruk for kjøretøyet i virkelig trafikk. 
Artiklene 9 og 13 handler om verifisering av data. Typegodkjenningsmyndighetene skal verifisere at 
godkjenningsverdiene for CO2-utslipp og drivstofforbruk til et kjøretøy samsvarer med CO2-utslippet 
og drivstofforbruket for kjøretøyet i bruk. Ved avvik skal det rapporteres til Kommisjonen. Prosedyrer 
for verifisering og rapportering av avvik vil bli gitt i egne gjennomføringsrettsakter. Kommisjonen vil 
bli assistert av Climate Change Committee, der Norge har mulighet til deltakelse. 

Kommisjonen ønsker å følge med på utviklingen av faktiske CO2-utslipp og energiforbruk fra kjøretøy 
i bruk. Dette for å sikre typegodkjente verdier er representative for virkelig kjøring og for å forhindre 
at forskjellen mellom disse verdiene øker. Ved behov skal Kommisjonen sette inn tiltak. Prosedyrer 
for innsamling og behandling av data om CO2-utslipp og energiforbruk fra kjøretøy i bruk blir gitt i en 
egen gjennomføringsrettsakt.  

Forordningen gjør endringer i forordning (EF) nr. 595/2009 om avgasskrav til tunge kjøretøy, og 
innfører blant annet krav om at nye kjøretøy i gruppene M2, M3, N2 og N3 (busser og lastebiler) skal 
utstyres med innretninger som overvåker og registrerer drivstoff- og/eller energiforbruk, nyttelast og 
kilometertall. Dette skal brukes til formålet nevnt i forrige avsnitt, altså monitorering av utslipps- og 
energiforbruksverdier for kjøretøy i bruk. Tekniske krav for montering av slike måleinnretninger gis 
av Kommisjonen gjennom en gjennomføringsrettsakt senest 31. desember 2021. 

Innen utgangen av 2022 skal Kommisjonen legge frem en rapport for Europaparlamentet og Rådet 
som evaluerer effekten av denne forordningen. Evalueringsrapporten skal bl.a. omhandle: 

• reduksjonsmålet for 2030 og mulige mål for 2035 og 2040 
• om også andre typer tunge kjøretøy skal omfattes av forordningen (by- og turbusser, 

spesialkjøretøy, andre typer tunge kjøretøy) 
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• insentivordningen for null- og lavutslippskjøretøy og fleksibilitetsmekanismen med 
utslippskreditter og -gjeld 

• hvor representative verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk fastsatt etter forordning (EU) 
2017/2400 (VECTO) er for faktiske kjøreforhold 

• en vurdering av simuleringsverktøyet VECTO for å sikre at verktøyet løpende oppdateres  
• vurdere potensielt bidrag til reduksjoner av CO2-utslipp ved bruk av syntetiske og avanserte, 

alternative drivstoff produsert med fornybar energi 
• nivået på sanksjonsavgiften og vurdere muligheten for at slike avgiftsinntekter plasseres i et 

spesifikt fond eller et relevant program med formål om å sikre en rettferdig omstilling til en 
klimanøytral økonomi 

Kommisjonen skal også senest i 2023 vurdere muligheten for å utvikle en felles EU-metodikk til bruk 
for vurdering og pålitelig datarapportering av hele livssyklusen for CO2-utslipp fra nye tunge 
kjøretøy. 

Til slutt gjør forordningen endringer i direktiv 96/53 om vekter og dimensjoner og i forordning (EU) 
2018/956 om overvåking og rapportering, hvor datoer for rapporter som registreringsmyndigheter 
og fabrikanter skal sende til Kommisjonen presiseres (senest 30. september 2020 og deretter årlig for 
den foregående rapporteringsperioden som går fra 1. juli-30. juni). 

Vurdering 

Overgangen til lavutslippssamfunnet er en av våre viktigste globale utfordringer. Regjeringen vil 
arbeide for at transportsektoren tar sin del av utslippskuttene, slik at vi oppfyller Paris-avtalen og 
Norges klimaforpliktelser. Norge mener EUs arbeid med å fastsette utslippsstandarder for nye 
kjøretøy er svært viktig og støtter at det settes reduksjonsmål også for tunge kjøretøy. Dette 
fremheves bla. i regjeringens EU-strategi. 

Det er videre viktig å fortsette å utvikle datasimuleringsverktøyet VECTO som benyttes for å beregne 
CO2-utslipp fra nye tyngre kjøretøy. Utviklingen av et robust målesystem er et nødvendig skritt for å 
oppnå utslippsstandarder for tyngre kjøretøy. En kontrollmekanisme for dette ligger inne i 
forordningen. 

Merknader 

EU-hjemmel 
Artiklene 191-193 i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) utgjør rettsgrunnlaget for 
innføring av bestemmelser vedrørende tunge kjøretøyers drivstofforbruk og CO2-utslipp. 
Forordningen er vedtatt av Europaparlamentet og Rådet i felleskap etter alminnelig 
lovgivningsprosedyre. 
 

Rettslige konsekvenser 
Implementering i norsk rett vil kreve lovendring, i form av endring av vegtrafikkloven § 13 b. Denne 
paragrafen må utvides til å også omfatte tunge kjøretøy. 
I likhet med tilsvarende regulering for person- og varebil, medfører forordningen begrenset avståelse 
av suverenitet ved at Kommisjonen gis myndighet til å ilegge produsenter sanksjonsavgift 
(overtredelsesgebyr) også på norsk territorium dersom utslippsreduksjonsmålene overskrides. 
Innlemmelse i EØS-avtalen krever dermed Stortingets samtykke, og det tas artikkel 103-forbehold. 
Samferdselsdepartementet legger opp til å fremme en prp. LS for Stortinget. For person- og 
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varebilområdet har vi godtatt tilsvarende begrenset avståelse av suverenitet. Norge har hverken 
bilprodusenter eller produsenter av tunge kjøretøy. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forordningen får i første omgang anvendelse for fabrikanter av kjøretøy i gruppe N2 og N3 som 
definert i virkeområdet til forordningen. Virkeområdet i forordning (EU) 2017/2044 (om fastsettelse 
av CO2-utslipp og drivstofforbruk fra tunge kjøretøy - VECTO) gjelder fabrikanter av basiskjøretøy, og 
forordningen vil således ikke gjelde norsk påbyggerindustri. 
Rapporteringsforpliktelsene som følger av forordning (EU) 2018/956 faller på 
registreringsmyndigheter og kjøretøyfabrikanter. I Norge vil Vegdirektoratet være 
rapporteringsmyndighet. Det vil måtte påregnes noe ressurser til rapporteringsarbeid, men dette kan 
tas innenfor Vegdirektoratets budsjett. Reduksjonsmålene vil på sikt kunne få innvirkning på CO2-
relaterte avgiftsinntekter, i form av at når kjøretøyene forventes å bli mer drivstoffeffektive, så kan 
det bli mindre avgiftsinntekter fra drivstoff. 

Det forventes at kravene vil øke produsentkostnadene og dermed gjøre kjøretøy noe dyrere i 
innkjøp. Samtidig vil lavere utslipp gi reduserte drivstoffkostnader. Kommisjonen anslår i sin 
konsekvensanalyse at disse besparelsene vil være markant høyere enn merkostnaden for et nytt 
kjøretøy utstyrt med teknologi for reduksjon av CO2-utslipp. 

Ifølge EU-kommisjonens konsekvensanalyse vil CO2-utslippene fra tungbilflåten reduseres med 3-8 
prosent frem til 2030 sammenlignet med referansebanen. Videre er det beregnet at NOx-utslippene 
vil reduseres med 1,3-4,7 prosent og små partikler (PM2,5) med opptil 0,6 prosent frem til 2030. 

Sakkyndige instansers merknader 
EØS-posisjonsnotat om forordningen er behandlet i SU Transport. Forordningen anses EØS-relevant 
og akseptabel.   
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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 SOSIALDEPARTMENTET 
32021R1398 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1398 av 4. juni 2021 om endring av delegert 
forordning (EU) 2017/654 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med 
hensyn til aksept av godkjenninger gitt i samsvar med forordning nr. 49 og 96 fra FNs økonomiske 
kommisjon for Europa (UNECE) – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1068 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1068 av 24. juni 2021 om endring av 
forordning (EU) 2016/1628 med overgangsbestemmelsene for visse maskiner utstyrt med motorer 
med effekt på mellom 56kW og 130kW og over 300kW, for å ta hensyn til virkningene av covid-19-
krisen – EØS-notat om rettsakten 
 
 

FINANSDEPARTEMENTET 
32019R0356 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/356 av 13. desember 2018 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
som angir hvilke opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som skal rapporteres til 
transaksjonsregistre – EØS-notat om rettsakten 
 
32019R0357 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/357 av 13. desember 2018 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for tilgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner i transaksjonsregistre –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32019R0358 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/358 av 13. desember 2018 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
for transaksjonsregistres innsamling, verifisering, aggregering, sammenligning og offentliggjøring av 
opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner – EØS-notat om rettsakten 
 
32019R0359 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/359 av 13. desember 2018 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 
som angir hvilke opplysninger som skal inngå i søknaden om registrering og utvidelse av 
registreringen som transaksjonsregister – EØS-notat om rettsakten 
 
32019R0360 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/360 av 13. desember 2018 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) 2015/2365 med hensyn til avgifter som Den europeiske 
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre – EØS-notat om rettsakten 
 
32019R0361 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/361 av 13. desember 2018 om endring av 
delegert forordning (EU) nr. 151/2013 med hensyn til tilgang til opplysningene i transaksjonsregistre 
– EØS-notat om rettsakten 
 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/delegert-forordning-eu-20211398-endringsforordning-til-eu-2017654-/id2888893/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/okt/nye-utslippstrinn-for-mobile-ikke-veigaende-maskiner-utstyrt-med-forbrenningsmotorer-overgangsbestemmelser-grunnet-covid-19/id2881338/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/utfyllande-foresegner-til-sftr-som-angjev-kva-for-opplysningar-om-verdipapirfinansieringstransaksjoner-som-skal-rapporterast-til-transaksjonsregister/id2652882/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/utfyllande-foresegner-til-sftr-om-atgang-til-opplysingar-om-verdipapirfinansieringstransaksjonar-som-oppbevarast-i-transaktionsregister/id2652883/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/utfyllande-foresegner-til-sftr-for-transaksjonsregister-sin-innsamling-verifikasjon-aggregering-samanlikning-og-offentleggjering-av-data-om-verdipapirfinansieringstransaksjonar/id2652884/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/utfyllande-foresegner-til-sftr-som-presiserer-innhaldet-i-soknadar-om-registrering-og-utviding-av-registreringa-som-transaksjonsregister/id2652885/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/utfyllande-foresegner-til-sftr-som-gjeld-gebyr-som-den-europeiske-verdipapir--og-marknadsstyresmakta-esma-palegg-transaksjonsregister/id2652886/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/endring-av-utfyllande-foresegner-til-emir-nar-det-gjeld-tilgang-til-opplysningane-i-transaksjonsregister/id2652887/
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32019R0362 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/362 av 13. desember 2018 om endring av 
delegert forordning (EU) nr. 150/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir 
hvilke opplysninger som skal inngå i søknaden om registrering som transaksjonsregister –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32019R0363 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/363 av 13. desember 2018 om 
fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til formatet på og hyppigheten av 
rapporter til transaksjonsregistre med opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 1247/2012 med hensyn til bruk av rapporteringskoder i 
rapporteringen av derivatkontrakter – EØS-notat om rettsakten 
 
32019R0364 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/364 av 13. desember 2018 om 
fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til formatet på søknader om 
registrering og utvidelse av registreringen av transaksjonsregistre i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EU) 2015/2365 – EØS-notat om rettsakten 
 
32019R0365 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/365 av 13. desember 2018 om 
fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåtene og skjemaene 
for utveksling av opplysninger om sanksjoner, tiltak og undersøkelser i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 – EØS-notat om rettsakten 
 
32019R0463 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/463 av 30. januar 2019 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til listen over enheter som er 
unntatt – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0930 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/930 av 1. mars 2021 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder som spesifiserer arten, omfanget og varigheten av en økonomisk 
nedgangsperiode som omhandlet i artikkel 181 nr. 1 bokstav b) og i artikkel 182 nr. 1 bokstav b) i 
nevnte forordning – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0598 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/598 av 14. desember 2020 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for tildeling av risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte foretak –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021D0583 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/583 av 9. april 2021 om endring av 
gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1073 om likeverdigheten av utpekte kontraktmarkeder i De 
forente stater i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0168 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/168 av 10. februar 2021 om endring av 
forordning (EU) 2016/1011 for så vidt gjelder unntaket for visse spotvalutareferanseverdier fra 
tredjeland og utvelgelse av erstatning for visse referanseverdier som opphører, og endring av 
forordning (EU) nr. 648/2012 – EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/endring-av-utfyllande-foresegner-til-emir-nar-det-gjeld-kva-for-opplysningar-som-skal-innga-i-soknaden-om-registrering-som-transaksjonsregister/id2652888/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/utfyllande-foresegner-til-sftr-om-bruk-av-innberetningskodar-i-rapporteringan-av-derivatkontraktar/id2652889/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/utfyllande-foresegner-til-sftr-som-fastset-tekniske-gjennomforingsstandardar-med-omsyn-til-formatet-pa-soknadar-om-registrering-og-forlengingar-av-registreringa-av-transaksjonsregister/id2652890/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/apr/utfyllande-foresegner-til-sftr-med-omsyn-til-framgangsmatane-og-skjema-for-utveksling-av-opplysningar-om-sanksjonar-tiltak-og-undersokingar-i-samsvar-med-sftr/id2652891/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/feb/tillegg-til-listen-over-enheter-som-er-unntatt-enkelte-bestemmelser-i-sftr/id2630645/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/okt/utfyllende-tekniske-regler-rts-til-kapitalkravsforordningen-crr-om-identifisering-av-okonomiske-nedgangstider-i-henhold-til-forordningens-artikkel-181.1-b-og-182.1-b/id2876079/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/-utfyllende-regler-til-crr-angaende-risikovekter-for-spesialiserte-laneeksponeringer/id2859930/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/utfyllende-bestemmelser-til-emir-om-likeverdighet-for-amerikanske-kontraktmarkeder-/id2850957/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/sep/forslag-til-endring-av-referanseverdiforordningen-med-hensyn-til-unntak-for-valutareferanseverdier-og-utvelgelse-av-alternative-referanseverdier/id2770114/
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32021R1847 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1847 av 14. oktober 2021 om 
utpeking av en lovfestet erstatning for visse satser av CHF LIBOR – EØS-notat om rettsakten 

32021R1848 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1848 av 21. oktober 2021 om 
utpeking av en erstatning for gjennomsnittet av referanseverdien European overnight index –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1122 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1122 av 8. juli 2021 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om tilføyelse av Norwegian Interbank Offered Rate til og 
fjerning av London Interbank Offered Rate fra listen over kritiske referanseverdier brukt i 
finansmarkeder utarbeidet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 – 
EØS-notat om rettsakten 
 
32020R2097 Kommisjonsforordning (EU) 2020/2097 av 15. desember 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. 4 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0025 Kommisjonsforordning (EU) 2021/25 av 13. januar 2021 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 
regnskapsstandard (IAS) nr. 39 og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 4, 7, 9 
og 16 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1080 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1080 av 28. juni 2021 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 
regnskapsstandard (IAS) nr. 16, 37 og 41 og internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) 
nr. 1, 3 og 9 – EØS-notat om rettsakten 
 
 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTMENTET 
32021R0601 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/601 av 13. april 2021 om et 
samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2022, 2023 og 2024 for å sikre overholdelse av øvre 
grenseverdier for rester av plantevernmidler og for å vurdere forbrukernes eksponering for rester av 
plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1408 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1408 av 27. august 2021 om endring av forordning 
(EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for tropane alkaloider i visse næringsmidler –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32020R1255 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1255 av 7. september 2020 om endring av forordning 
(EF) nr. 1881/2006 med hensyn til polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i tradisjonelt røykt 
kjøtt og røykte kjøttprodukter og i tradisjonelt røykt fisk og røykte fiskevarer og om fastsettelse av en 
grenseverdi for PAH i næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse i pulverform som brukes til 
tilberedning av drikkevarer – EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/gjennomforingsforordning-til-referanseverdiforordningen-bmr-om-erstatning-av-innstillinger-for-chf-libor/id2888346/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/gjennomforingsforordning-til-referanseverdiforordningen-bmr-om-erstatning-av-referanseverdien-eonia/id2888345/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juli/nibor-som-kritisk-referanseverdi-etter-referanseverdiforordningen-og-fjerning-av-libor/id2869682/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/internasjonale-regnskapsstandarder-endringer-til-ifrs-4/id2837278/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/internasjonale-regnskapsstandarder-endringer-til-ias-39-og-ifrs-4-7-9-og-16/id2837280/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/okt/internasjonale-regnskapsstandarder-arlige-forbedringer/id2876825/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/felles-koordinert-kontrollprogram-for-plantevernmiddelrester-for-2022-2023-og-2024-for.-2021601-maccp/id2857797/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/grenseverdier-for-tropane-alkaloider-i-visse-naringsmidler/id2851003/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/sep/grenseverdier-for-pah-i-visse-naringsmidler/id2846629/
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32021R1156 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1156 av 13. juli 2021 om endring av vedlegg II til 
Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning 
(EU) nr. 231/2012 med hensyn til steviolglykosider (E 960) og rebaudiosid M produsert via 
enzymmodifisering av steviolglykosider fra Stevia – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1377 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1377 av 19. august 2021 om 
godkjenning av en endring av bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet astaxantinrik oleoresin fra 
Haematococcus pluvialis-alger i henhold til europaparlaments- og rådsforordning(EU) 2015/2283, og 
om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1317 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1317 av 9. august 2021 som endrer forordning (EF) nr. 
1881/2006 med hensyn til grenseverdier for bly i visse næringsmidler – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1399 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1399 av 24. august 2021 om endring av forordning 
(EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for meldrøyesklerotier og meldrøyealkaloider i 
visse næringsmidler – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1532 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1532 av 17. september om endring i vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av 3-(1-((3,5-
dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione i 
unionslisten for aromastoffer – EØS-notat om rettsakten 
 
32020R1824 Gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/1824 av 2. desember 2020 som endrer 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2468 om administrative og vitenskapelige krav som gjelder 
tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland i henhold til forordning (EU) 2015/2283 om ny mat –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32020R1772 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1772 av 26. november 2020 som 
endrer forordning (EU) 2017/2469 om administrative og vitenskapelige krav til søknader etter 
artikkel 10 i ny mat-forordningen (forordning (EU) 2015/2283) – EØS-notat om rettsakten 
 
32020R1823 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1823 av 2.desember 2020 om 
endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 234/2011 av 10. mars 2011 om gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 om en felles godkjenningsprosedyre for 
tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer og aromaer – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0148 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/148 av 8. februar 2021 om endring 
av forordning (EU) nr. 257/2010 om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente 
tilsetningsstoffer i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0842 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/842 av 26. mai 2021 som endrer 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 307/2012 hva angår krav til åpenhet og fortrolighet for EUs 
risikovurdering av stoffer som er underlagt fellesskapskontroll – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1175 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1175 av 16. juli 2021 om endring av vedlegg II til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av polyoler i visse 
sukkevarer med redusert energiinnhold – EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/endring-tilsetningsstoff-rebaudiosid-m-produsert-via-enzymmodifisering-av-steviolglykosider-fra-stevia/id2850963/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/aug/ny-mat-endring-av-bruksbetingelser-for-astaxanthin-rik-oleoresin-fra-algen-haematococcus-pluvialis-/id2877983/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/endring-av-regelverk-for-visse-forurensende-stoffer-i-naringsmidler-bly/id2887168/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/grenseverdier-for-meldroye-og-meldroyetoksiner-visse-naringsmidler/id2861195/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juni/aroma-unionslista-nytt-aromastoff-16.127-3-1-35-dimethylisoxazol-4-ylmethyl-1h-pyrazol-4-yl-1-3-hydroxybenzylimidazolidine-24-dione/id2864686/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/endring-administrative-og-vitenskapelige-krav-til-tradisjonelle-naringsmidler-fra-tredjeland-som-ny-mat-apenhetsforordningen/id2857786/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/ny-mat-endring-av-administrative-og-vitenskapelige-krav-til-soknader-etter-artikkel-10-i-ny-mat-forordningen-apenhetsforordningen/id2857785/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/endring-av-godkjenningsprosedyrene-for-tilsetningsstoffer-enzymer-og-aromaer/id2790750/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/endringer-i-revalueringsprogrammet-for-tilsetningsstoffer-apenhetsforordningen/id2861183/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/beriking-endring-i-gjennomforingsregler-for-artikkel-8-prosedyren-apenhetsforordningen/id2864681/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/tilsetningsstoff.-bruk-av-polyoler-i-visse-energireduserte-sukkervarer/id2850975/
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32021R1040 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1040 av 16. april 2021 om endring av 
delegert forordning (EU) 2016/128 med hensyn til kravene til pesticider i næringsmidler til spesielle 
medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns og småbarns ernæringsbehov – EØS-notat 
om rettsakten 
 
32021R0457 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/457 av 13. januar 2021 om endring av 
delegert forordning (EU) 2016/161 med hensyn til et unntak fra grossisters forpliktelse til å 
deaktivere den entydige identifikatoren for produkter som eksporteres til Det forente kongerike – 
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0756 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/756 av 24. mars 2021 om endring av 
forordning (EF) nr. 1232/2008 om behandling av endringer i vilkårene for markedsføringstillatelser 
for legemidler for mennesker og veterinærpreparater – EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1894 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1894 av 28. oktober 2021 om 
fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Republikken Armenia 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 
 
32021D1895 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1895 av 28. oktober 2021 om 
fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Det forente kongerike Storbritannia 
og Nord-Irland 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 
 
32021D1240 Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/1240 av 13. juli 2021 om EU-portalens og EU-
databasen for kliniske forsøk med legemidler for menneskers overholdelse av kravene i artikkel 82, 
nr. 2, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1686 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1686 av 7. juli 2021 om endring av delegert 
forordning (EU) 2016/161 med hensyn til vurdering av nasjonale vedkommende myndigheters 
innberetning til Kommisjonen og inkludering av andre sårlegende midler med ATC-kode D03AX og 
legemiddelformen fluelarve i listen over legemidler som ikke skal være utstyrt med 
sikkerhetsdetaljene – EØS-notat om rettsakten 
 
 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 
32021R0963 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/963 av 10. juni 2021 om 
fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, (EU) 
2016/1012 og (EU) 2019/6 med hensyn til identifikasjon og registrering av hestedyr og om 
fastsettelse av maler for identifikasjonsdokumenter for disse dyrene – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1041 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1041 av 16. april 2021 om endring av 
delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til kravene til pesticider i morsmelkerstatninger og 
tilskuddsblandinger – EØS-notat om rettsakten 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/regulering-av-pesticider-i-naringsmidler-til-spesielle-medisinske-formal/id2850962/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/regulering-av-pesticider-i-naringsmidler-til-spesielle-medisinske-formal/id2850962/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/okt/forordning-om-unntak-fra-grossistenes-plikt-til-a-deaktivere-sikkerhetsanordningen-ved-eksport-av-legemidler-til-storbritannia/id2878258/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/okt/behandling-av-endringer-i-markedsforingstillatelser-for-legemidler-til-mennesker-og-dyr/id2878259/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/gjennomforingsbeslutning-om-ekvivalente-koronasertifikater-fra-armenia/id2888883/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/gjennomforingsbeslutning-om-ekvivalente-koronasertifikater-fra-storbritannia-og-nord-irland/id2888884/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/forordning-om-eu-portalen-og-databasen-om-kliniske-utprovninger-av-legemidler-oppfyllelse-av-forordningen-om-kliniske-utprovninger-art.-82-nr.-2/id2888894/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/forordning-om-endringer-av-reglene-om-sikkerhetsanordninger-pa-legemiddelpakninger/id2888895/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juni/vet-ahl-hestepass/id2877981/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/regulering-av-pesticider-i-morsmelkerstatninger-og-tilskuddsblandinger/id2850961/
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32021R0882 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/882 av 1. juni 2021 om tillatelse til 
å bringe tørkede larver av Tenebrio molitor 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 
 
32021R0900 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/900 av 3. juni 2021 om 
godkjenning av en endring av bruksvilkårene for det nye næringsmiddelet galakto-oligosakkarid i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0912 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/912 av 4. juni 2021 om 
godkjenning av endringer i spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet lakto-N-neotetraose 
(mikrobiell kilde) og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32020R2192 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2192 av 7. desember 2020 om endring av 
vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til stempelmerket 
som skal brukes på visse animalske produkter i Storbritannia med hensyn til Nord-Irland –  
EØS-notat om rettsakten 
 
 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG 
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
32021R1247 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1247 av 29. juli 2021 som endrer vedlegg II til 
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for 
mandestrobin i druer og jordbær – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0573 Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/573 av 1. februar 2021 om endring av 
delegert forordning (EU) 2019/625 med hensyn til importbetingelser for levende snegler, 
sammensatte produkter og pølsetarmer som gjøres tilgjengelige på markedet for humant konsum – 
EØS-notat om rettsakten 
 
32019R2122 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2122 av 10. oktober 2019 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til visse kategorier av dyr og varer 
som er unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, når det gjelder særlig kontroll av 
passasjerenes personlige bagasje og av små vareforsendelser som sendes til fysiske personer og ikke 
er beregnet på å bringes i omsetning, og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 – 
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1098 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1098 av 2. juli 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 24 epibrassinolid, Allium cepa L. løkekstrakt, cyflumetofen, fludioksonil, fluroksypyr, 
natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat og natrium-p-nitrofenolat i eller på visse produkter 
– EØS-notat om rettsakten 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juni/ny-mat-godkjenning-torkede-larver-fra-stor-melbille-tenebrio-molitor-gule-melormer-som-ny-mat/id2864687/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juni/ny-mat-endring-av-bruksbetingelser-for-galakto-oligosakkarider-gos-/id2864684/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juni/ny-mat-endringer-i-spesifikasjoner-for-lakto-n-neotetraose-/id2864683/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/brexit-id-merke-animalske-produkter-fra-nord-irland/id2850948/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/aug/plantevernmiddelrester-fo.-20211247-mrl/id2872351/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/endr.-importbetingelser-i-2019625-levende-snegler-og-sammensatte-produkter-2021573/id2850938/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/okt/ocr---unntak-fra-kontroll-ved-grensekontrollstasjon---handkjott-m.m.---2017625/id2675913/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/plantevernmiddelrester-atte-plantevernmidler/id2857808/
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32021R1110 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1110 av 6. juli 2021 om endring av vedlegg II og III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester 
av ametoltradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin og thienkarbazon-metyl i eller på visse 
produkter – EØS-notat om rettsakten 
 
 

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 
32020D1358 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1358 av 28. september 2020 om 
anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF med hensyn til kontroll av 
ansvarsforsikring for motorvogner ved bruk av motorvogner som er hjemmehørende i Bosnia-
Hercegovina – EØS-notat om rettsakten 

 
 

KLIMA- OG MILJØDEPARTMENTET 
32021R0849 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/849 av 11. mars 2021 om endring av del 3 i 
vedlegg 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 
 
32021D1283 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1283 av 2. august 2021 om ikke-
godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 528/2012 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1284 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1284 av 2. august 2021 om 
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i biocidprodukter av type 
14 og 18 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1285 – Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1285 av 2. august 2021 om 
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i biocidprodukter av type 
18 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1286 – Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1286 av 2. august 2021 om 
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i biocidprodukter av type 18 – 
EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1287 – Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1287 av 2. august 2021 om 
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter av type 18 – 
EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1288 – Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1288 av 2. august 2021 om 
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borstyre til bruk i biocidprodukter av type 8 –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1289 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1289 av 2. august 2021 om 
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i biocidprodukter av type 8 –  
EØS-notat om rettsakten 
 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/plantevernmiddelrester-i-naringsmidler-ametoktradin-biksafen-fenazakvin-spinetoram-teflutrin-and-thienkarbazone-metyl/id2857807/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/kommisjonens-gjennomforingsbeslutning-om-motorvogner-hjemmehorende-i-bosnia-hercegovina/id2857236/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/clpnye-fareklassifiseringer17.-atp/id2850967/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/biocid-ikke-godkjenning-av-visse-aktive-stoffer/id2887171/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/biocid-forlenget-godkjenning-for-aluminiumfosfid-i-produkttype-14-og-18/id2887172/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/biocid-forlenget-godkjenning-for-magnesiumfosfid-i-produkttype-18/id2887890/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/biocid-forlenget-godkjenning-for-dinotefuran-i-produkttype-18/id2887891/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/biocid-forlenget-godkjenning-for-indoksakarb-i-produkttype-18/id2887892/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/biocid-forlenget-godkjenning-for-borsyre-i-produkttype-8/id2887893/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/biocid-forlenget-godkjenning-for-dazomet-i-produkttype-8/id2887894/
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32021D1290 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1290 av 2. august 2021 om 
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i biocidprodukter av 
type 8 – EØS-notat om rettsakten 

32021D1299 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1299 av 4. august 2021 om 
utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av heksaflumuron til bruk i biocidprodukter av type 18 
– EØS-notat om rettsakten 
 
32019D1597 Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/1597 av 3. mai 2019 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF med hensyn til fastsettelse av en felles metode og 
kvalitetsmessige minstekrav for å muliggjøre en ensartet måling av omfanget av matavfall –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32019D2000 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2000 av 28. november 2019 om 
fastsettelse av formatet for rapportering av opplysninger om matavfall og innsending av 
kvalitetskontrollrapport i samsvar med direktiv 2008/98/EF – EØS-notat om rettsakten 
 
32019R1021 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 av 20. juni 2019 om persistente 
organiske forurensende stoffer – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0115 Kommisjonsforordning (EU) 2021/115 av 27. november 2020 om endring av vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 vedrørende oppføring av perfluorooktansyre 
(PFOA), dets salter og PFOA-relaterte forbindelser – EØS-notat om rettsakten 
 
32020R1203 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1203 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg I 
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 med hensyn til oppføring av 
perfluoroktansulfonsyre og dens derivater (POP) – EØS-notat om rettsakten 
 
32020R1204 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1204 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg I 
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 med hensyn til oppføringen av dikofol – 
EØS-notat om rettsakten 
 
32020R0784 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/784 av 8. april 2020 om endring av vedlegg I 
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 med hensyn til oppføring av 
perfluoroktansyre (PFOA), dens salter og PFOA-beslektede forbindelser – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0277 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/277 av 16. desember 2020 om endring av 
vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske 
miljøgifter med hensyn til pentaklorofenol og dets salter og estere – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0876 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/876 av 31. mai 2021 om 
fastsettelse av regler for anvendelse av forordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til søknader om 
godkjenning og sammenfattende rapporter om bruk av stoffer i produksjonen av reservedeler til 
historiske produkter og ved reparasjon av produkter og sammensatte produkter som ikke lenger 
produseres, og om endring av forordning (EF) nr. 340/2008 – EØS-notat om rettsakten 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/biocid-forlenget-godkjenning-for-dinatriumtetraborat-i-produkttype-8/id2887895/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/nov/biocid-forlenget-godkjenning-for-heksaflumuron-i-produkttype-18/id2887896/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/nov/rettsakt-for-felles-metode-for-maling-av-matavfall/id2666808/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/feb/implementeringsrettsakt-for-rapportering-av-matavfall/id2771884/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/apr/popsrecast/id2603896/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/feb/popspfoa-eu-2021115/id2853915/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/popspfos/id2787230/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/popsdikofol/id2787231/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mai/popspfoa/id2704386/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/popspentaklorfenol-eu-2021277/id2853916/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/reachautorisasjon-reservedeler/id2850964/
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32021R1297 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1297 av 4. august 2021 om endring av vedlegg XVII til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til perfluorkarboksylsyrer som 
inneholder 9 – 14 karbonatomer i kjeden (C9-C14 PFCA-er), deres salter og C9-C14 PFCA-beslektede 
stoffer – EØS-notat om rettsakten 

32019R1868 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1868 av 28. august 2019 om endring av 
forordning (EU) nr. 1031/2010 for at auksjoneringen av klimakvoter skal være i overensstemmelse 
med EU ETS-regelverket for 2021-2030 og med klassifiseringen av klimakvoter som finansielle 
instrumenter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU – EØS-notat om rettsakten 
 
32020D2166 Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/2166 av 17. desember 2020 om fastsettelse av 
medlemsstatenes andeler av auksjonsvolumet i perioden 2021-2030 av det europeiske 
kvotesystemet – EØS-notat om rettsakten 
 
32020R2084 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2084 av 14. desember 2020 om 
endring og korrigering av gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og om 
akkreditering av verifikatører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF – EØS-
notat om rettsakten 
 
32020R2085 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2085 av 14. desember 2020 om 
endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av 
klimagassutslipp i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32020L0367 Kommisjonsdirektiv (EU) 2020/367 av 4. mars 2020 om endring av vedlegg III til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/49/EF med hensyn til fastsettelse av vurderingsmetoder for 
skadelige virkninger av utendørs støy – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1045 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1045 av 24. juni 2021 om 
godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 3 
og 4 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1063 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1063 av 28. juni 2021 om 
godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid som eksisterende aktivt stoff til bruk i 
biocidprodukter av type 3 og 4 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021L0903 Kommisjonsdirektiv (EU) 2021/903 av 3. juni 2021 om endring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2009/48/EF med hensyn til spesifikke grenseverdier for anilin i visse leketøy –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1211 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1211 av 22. juli 2021 om endring 
av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over 
gjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 –  
EØS-notat om rettsakten 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/sep/reachxviic9-c14-pfca/id2610428/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/aug/endringer-i-auksjonsforordningen-2021-2030/id2673508/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/auksjonsandeler-kvotesystemet/id2832490/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/endring-og-retting-av-av-forordningen/id2832489/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/endring-og-retting-av-av-forordningen/id2832489/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/endring-og-retting-av-mr-forordningen/id2850516/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/apr/endring-av-stoydirektivet-metode-for-beregning-av-helseeffekt/id2740930/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juli/biocid-godkjenning-av-didecyldimetylammoniumklorid-i-pt-3-og-4/id2876076/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juli/biocid-godkjenning-av-alkyl-c12-16-dimetylbenzylammoniumklorid-i-pt-3-og-4/id2876077/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/sep/toys-anilin/id2850541/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/sep/skipsgjenvinningsforordningen-endringer-i-listen-over-godkjente-anlegg-8.-versjon/id2870917/
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KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 
32020D0962 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/962 av 2. juli 2020 om endring av 
gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til publiseringen av europeiske 
tekniske bedømmelsesdokumenter (EADer) for enkelte byggevarer – EØS-notat om rettsakten 
 
32018D1524 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1524 av 11. oktober 2018 om 
fastsettelse av en kontrollmetode og ordninger for medlemsstatenes rapportering i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers 
nettsteder og mobilapplikasjoner – EØS-notat om rettsakten 
 
32021D1183 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1183 av 16. juli 2021 om endring 
av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/450 med hensyn til publisering av referanser til europeiske 
tekniske bedømmelsesdokumenter (EAD) for visse byggevarer – EØS-notat om rettsakten 
 
 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET  
32021R0917 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/917 av 7. juni 2021 om 
godkjenning av de aktive lavrisikostoffene Pepino-mosaikk-virus, EU-stamme, mild isolat Abp1 og 
Pepino-mosaikk-virus, CH2-stamme, mild isolat Abp2 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 
 
32020R1740 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1740 av 20. november 2020 om 
fastsettelse av nødvendige bestemmelser for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse av 
aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 og om 
oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0718 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/718 av 30. april 2021 om endring 
av gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 med omsyn til namnet på innehavaren av 
godkjenninga av dimetylglysinnatriumsalt som fôrtilsetjingsstoff – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0733 Kommisjonens gjennomføringsforordning EU) 2021/733 av 5. mai 2021 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 med 
omsyn til namnet på innehavaren av godkjenninga av Enterococcus faecium CECT 4515 som 
fôrtilsetjingsstoff, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1395 med omsyn til 
namnet på innehavaren av godkjenninga av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som 
fôrtilsetjingsstoff – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0981 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/981 av 17. juni 2021 om fornyet 
godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 
109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff i 
fôrvarer for fjørfearter, prydfugler og avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: BASF SE), og 
oppheving av forordning (EF) nr. 271/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011 –  
EØS-notat om rettsakten 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/jan/utfyllende-bestemmelser-til-byggevareforordningen-ompublisering-aveuropeiske-bedommelsesdokumenterblant-annet-varmeisolering-av-los-mineralull-mw-og-isolerende-bygningselementer-til-murverk.-/id2831432/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/mars/gjennomforingsbeslutning-om-kontroll-og-rapportering/id2646028/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/aug/delegert-kommisjonsvedtak-eu2021962-av16.-juli-2021-om-endring-av-kommisjonsvedtak-eu-2019450-om-publiseringen-av-europeiske-tekniske-bedommelsesdokumenter-eader-for-enkelte/id2867478/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juni/plantevernmidler-pepino-mosaikk-virus-godkjenning-lavrisiko/id2866679/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/plantevernmidler-prosedyrer-fornying-av-godkjenninger/id2827172/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/apr/forvarer/id2857787/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/apr/forvarer2/id2857788/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juni/forvarer5/id2866684/
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32021R0982 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/982 av 17. juni 2021 om fornyet 
godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei CBS 122001 som 
tilsetningsstoff i fôrvarer for svin og fjørfe (innehaver av godkjenningen: Royal Oy), og oppheving av 
forordning (EU) nr. 277/2010 og (EU) nr. 891/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 886/2011 – 
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0932 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/932 av 9. juni 2021 om 
suspendering av godkjenningen av lasalocid A-natrium (Avatec 15% cc) og lasalocid A-natrium 
(Avatec 150 G) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger og livkyllinger – EØS-notat om rettsakten 
 
32021D0755 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/755 av 6. mai 2021 med 
oppnevning av EU referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og hestedyr i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0383 Kommisjonsforordning (EU) 2021/383 av 3. mars 2021 om endring av vedlegg III til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til oppføring av 
formuleringsstoffer som ikke er tillatt brukt i plantevernmidler – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0556 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/556 av 31. mars 2021 om endring 
av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1529 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for 
godkjenning av det aktive stoffet natriumklorid – EØS-notat om rettsakten 
 
32020R2007 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2007 av 8. desember 2020 om 
endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av 
godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-dekanol, 1,4-dimetylnaftalen, 6 benzyladenin, 
acekinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, aluminiumsulfat, amisulbrom, Aureobasidium pullulans 
(stamme DSM 14940 og DSM 14941), azadiraktin, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, biksafen, 
bupirimat, Candida oleophila stamme O, klorantraniliprol, dinatriumfosfonat, ditianon, dodin, 
emamectin, flubendiamid, fluometuron, fluksapyroksad, flutriafol, heksytiazoks, imazamoks, 
ipconazol, isoksaben, L-askorbinsyre, kalksvovel, appelsinolje, Paecilomyces fumosoroseus stamme 
Fe9901, pendimetalin, penflufen, pentiopyrad, kaliumfosfonater, prosulfuron, Pseudomonas sp. 
stamme DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenon, pyrokssulam, kinmerak , S-abscisinsyre, sedaksan, 
sintofen, natriumsølvtiosulfat, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus WYEC 108, 
taufluvalinat og tebufenoz – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0726 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/726 av 4. mai 2021 om endring av 
gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene 
for de aktive stoffene Adoxophyes orana granulo-virus og flutriafol – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0745 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/745 av 6. mai 2021 om endring av 
gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for 
de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, beflubutamid, bentiavalikarb, 
bifenazat, boskalid, kalsiumkarbonat, kaptan, karbondioksid, cymoksanil, dimetomorf, etefon, 
ekstrakt fra tétre, famoksadon, fettdestillasjonsrester, fettsyrer C7 til C20, flumioksazin, 
fluoksastrobin, flurokloridon, folpet, formetanat, gibberellinsyre, gibberellin, heptamaloksyloglukan, 
hydrolyserte proteiner, jernsulfat, metazaklor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus 
stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, planteoljer/rapsolje, kaliumhydrogenkarbonat, 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juni/forvarer6/id2866685/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juni/forvarer/id2866680/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juni/eu-referansesenter-dyrevelferd-for-drovtyggere-og-hestedyr/id2866385/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/plantevernmidler-uakseptable-formuleringsstoffer/id2827324/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/plantevernmidler-natriumklorid-basisstoff-endring-vilkar-/id2839929/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/nov/plantevernmidler-1-dekanol-m.fl.-forlenget-godkjenning/id2827326/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/plantevernmidler-adoxophyes-orana-granulovirus-og-flutriafol-endr.-godkj.periode/id2857805/
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propamokarb, prohiokonazol, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk 
opprinnelse/sauefett, S-metolaklor, rettkjedede sommerfuglferomoner, tebukonazol og urea –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0795 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/795 av 17. mai 2021 om 
tilbakekalling av godkjenningen av det aktive stoffet alpha-cypermetrin 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 
 
32021R0809 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/809 av 20. mai 2021 om avslag på 
godkjenning av fermentert ekstrakt av blader av Symphytum officinale L. (valurt) som basisstoff i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av 
plantevernmidler – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0824 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/824 av 21. mai 2021 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 820/2011 med hensyn til vilkårene for 
godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0843 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/843 av 26. mai 2021 om fornyet 
godkjenning av det aktive stoffet cyazofamid 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 
 
32021R0853 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/853 av 27. mai 2021 om fornyet 
godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Streptomyces stamme K61 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 
 
32019R0787 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 av 17. april 2019 om definisjon av, 
betegnelse på og presentasjon og merking av alkoholsterke drikker, bruk av navnene på 
alkoholsterke drikker i presentasjonen og merkingen av andre næringsmidler, beskyttelse av 
geografiske betegnelser for alkoholsterke drikker, bruk av landbruksetanol og landbruksdestillater i 
alkoholholdige drikker og om oppheving av forordning (EF) nr. 110/2008 – EØS-notat om rettsakten 
 
32019R1350 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1350 av 12. august 2019 om 
registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i henhold til artikkel 30 nr. 2 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 («Absinthe de Pontarlier») –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32019R1682 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1682 av 2. oktober 2019 om 
registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i henhold til artikkel 30 nr. 2 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 («Ямболска гроздова ракия / Гроздова ракия 
от Ямбол / Yambolska grozdova rakya / Grozdova rakya ot Yambol») – EØS-notat om rettsakten 
 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/plantevernmidler-aluminiumammoniumsulfat-m.fl.-forlenget-godkjenning/id2857802/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/plantevernmidler-alpha-cypermetrin-tilbaketrukket-godkjenning/id2857801/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/plantevernmidler-fermenterte-valurtblader-avslag-basisstoff/id2857806/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/apr/plantevernmidler-terbutylazin-endring-vilkar/id2857795/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/plantevernmidler-cyazofamid-regodkjenning/id2857804/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mai/plantevernmidler-streptomyces-stamme-k61-regodkjenning-lavrisiko/id2857803/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2017/jan/utkast-til-ny-basisforordning-om-alkoholsterke-drikker/id2540199/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2019/sep/alkoholsterke-drikker-beskyttelse-av-absinthe-de-pontarlier-som-pgi/id2677644/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mars/alkoholsterke-drikker-beskyttelse-av-yambolska-grozdova-rakyagrozdova-rakya-ot-yambol-som-geografisk-betegnelse/id2830949/
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32020R0154 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/154 av 23. januar 2020 om 
registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i henhold til artikkel 30 nr. 2 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 («Norsk Vodka» / «Norwegian Vodka») –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32020R0156 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/156 av 23. januar 2020 om 
registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i henhold til artikkel 30 nr. 2 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/787 («Norsk Akevitt» / «Norsk Aquavit» / «Norsk 
Akvavit» / «Norwegian Aquavit») – EØS-notat om rettsakten 
 
32020R0179 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/179 av 3. februar 2020 om 
godkjenning av endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk drikk hvis navn er registrert som 
geografisk betegnelse (Berliner Kümmel) – EØS-notat om rettsakten 
 
32020R0623 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/623 av 30. april 2020 om 
godkjenning av endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk drikk hvis navn er registrert som 
geografisk betegnelse (Ratafia de Champagne) – EØS-notat om rettsakten 
 
32020R2079 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2079 av 8. desember 2020 om 
godkjenning av endringer i produktspesifikasjonen for en alkoholsterk drikk hvis navn er registrert 
som geografisk betegnelse (Münchener Kümmel) – EØS-notat om rettsakten 
 
32020R1287 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1287 av 9. september 2020 om 
godkjenning av endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk drikk hvis navn er registrert som 
geografisk betegnelse (Hierbas de Mallorca) – EØS-notat om rettsakten 
 
32020R1286 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1286 av 9. september 2020 om 
godkjenning av endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk drikk hvis navn er registrert som 
geografisk betegnelse (Scotch Whisky) – EØS-notat om rettsakten 
 
32018R1793 Kommisjonsforordning (EU) 2018/1793 av 20. november 2018 om godkjenning av 
endringer i den tekniske dokumentasjonen for en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk 
oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 som fører til endringer i hovedspesifikasjonene 
(«Ron de Guatemala») – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0899 Kommisjonsforordning (EU) 2021/899 av 3. juni 2021 om endring av forordning (EU) nr. 
142/2011 med hensyn til overgangsordninger for eksport av kjøtt- og benmel som brensel til 
forbrenning – EØS-notat om rettsakten 
 
 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET OG NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
32021R1008 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1008 av 21. juni 2021 som endrer 
vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 når det gjelder sykdomsfri status for Kroatia og 
en region i Portugal for infeksjoner med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos storfe, vedlegg 
VIII til forordningen når det gjelder sykdomsfri status for Litauen og visse regioner i Tyskland, Italia og 
Portugal for infeksjoner med blåtungevirus (serotype 1-24) og vedlegg XIII til forordningen når det 
gjelder sykdomsfri status for områder i Danmark og Finland for infeksiøs haematopoetisk nekrose – 
EØS-notat om rettsakten 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mars/alkoholsterke-drikker-beskyttelse-av-norsk-vodkanorwegian-vodka-som-geografisk-betegnelse/id2830950/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mars/alkoholsterke-drikker-beskyttelse-av-norsk-akevittnorsk-aquavitnorsk-akvavitnorwegian-aquavit-som-geografisk-betegnelse/id2830951/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mars/alkoholsterke-drikker-endringer-i-produktspesifikasjonen-til-den-beskyttede-geografiske-betegnelsen-berliner-kummel/id2830952/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mai/alkoholsterke-drikker-endringer-i-produktspesifikasjonen-til-den-beskyttede-geografiske-betegnelsen-ratafia-de-champagne/id2830953/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/des/alkoholsterke-drikker-endringer-i-produktspesifikasjonen-til-den-beskyttede-geografiske-betegnelsen-munchener-kummel/id2830957/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/alkoholsterke-drikker-endringer-i-produktspesifikasjonen-til-den-beskyttede-geografiske-betegnelsen-hierbas-de-mallorca/id2830955/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/okt/alkoholsterke-drikker-endringer-i-produktspesifikasjonen-til-den-beskyttede-geografiske-betegnelsen-scotch-whisky/id2830954/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mars/alkoholsterke-drikker-endring-i-teknisk-fil-for-den-beskyttede-geografiske-betegnelsen-ron-de-guatemala/id2830948/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/mars/animalske-biprodukter/id2842184/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2021/juli/vet-endring-sykdomsfri-status-kroatia-portugal-tyskland-italia-danmark-og-finland-for-sykdommene-brucellose-hos-storfe-btv-og-ihn/id2867597/
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32020R1773 Kommisjonens av 26. november 2020 om endring av forordning (EF) nr. 429/2008 om 
nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med 
hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av 
tilsetningsstoffer i fôrvarer – EØS-notat om rettsakten 

32021R0461 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/461 av 16 mars 2021 om endring 
av forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til datoen for mottak av anmodninger om 
anerkjennelse av kontrollmyndigheter og kontrollorganer med henblikk på likeverdighetskontroll 
innenfor ordningene for import av økologiske produkter på grunnlag av rådsforordning (EF) nr. 
834/2007 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0181 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/181 av 15 februar 2021 om endring 
av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning 
(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder 
økologisk produksjon, merking og kontroll – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0709 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/709 av 29. april 2021 om 
godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat framstilt av Escherichia coli KCCM 80212 som 
tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar– EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0669 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/669 av 23. april 2021 om 
godkjenning av teknisk reint L-lysinmonohydroklorid og flytande L-lysinbase framstilt av 
Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 eller 
Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0658 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/658 av 21. april 2021 om 
godkjenning av eterisk olje frå Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 
00001) som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0758 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/758 av 7. mai 2021 om statusen til 
visse produkt som fôrtilsetjingar innanfor verkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1831/2003 og om tilbaketrekking frå marknaden av visse fôrtilsetjingar –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0719 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/719 av 30. april 2021 om 
godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetjingsstoff i 
fôr til alle dyreartar – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0967 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/967 av 16. juni 2021 om fornyet 
godkjenning av mangankelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 
dyrearter, og oppheving av forordning (EU) nr. 350/2010 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0968 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/968 av 16. juni 2021 om fornyet 
godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 
dyrearter, og oppheving av forordning (EU) nr. 335/2010 – EØS-notat om rettsakten 
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32021R0969 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/969 av 16. juni 2021 om 
godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôrvarer 
for alle dyrearter – EØS-notat om rettsakten 
 
 

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 – EØS-notat om rettsakten 
 
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 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021L1206 Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1206 av 30. april 2021 om endring av vedlegg II 
til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU om skipsutstyr med hensyn til gjeldende standard 
for laboratorier som brukes av samsvarsvurderingsorganer for skipsutstyr – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1308 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1308 av 28. april 2021 om endring av 
vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 med hensyn til listen over indre 
vannveier i Unionen og de tekniske minimumsforskrifter for flytende strukturer –  
EØS-notat om rettsakten 
 
 

OLJE- OG ENERGIDEPARTMENTET 
32021R0340 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/340 av 17. desember 2020 om endring av 
delegert forordning (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 
2019/2017 og (EU) nr. 2019/2018 med omsyn til energimerking av elektroniske skjermar, 
hushaldsvaskemaskiner og kombinerte hushaldsvaskemaskiner/-tørketromlar, lyskjelder, 
kjøleapparat, hushaldsoppvaskmaskiner og kjøleapparat til bruk ved direktesal –  
EØS-notat om rettsakten 
 
 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
32019R0888 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/888 av 13. mars 2019 om endring av vedlegg 
I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til data om nye tunge 
kjøretøyer som skal overvåkes og rapporteres av medlemsstatene og produsentene –  
EØS-notat om rettsakten 
 
32020R1079 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1079 av 20. juli 2020 om kontroll 
og korrigering av dataene nevnt i forordning (EU) 2018/956 om overvåking og rapportering av CO2-
utslipp fra og drivstofforbruk for nye tunge kjøretøyer – EØS-notat om rettsakten 
 
32020R1589 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1589 av 22. juli 2020 om endring av vedlegg I 
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til data om nye tunge kjøretøyer 
som skal overvåkes og rapporteres av medlemsstatene og produsentene – EØS-notat om rettsakten 
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32021D0973 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/973 av 1. juni 2021 som bekrefter 
eller endrer den foreløpige beregningen av de gjennomsnittlige, konkrete CO₂ -utslipp og de 
spesifikke utslippsmål for fabrikanter av personbiler og lette nyttekjøretøyer for kalenderåret 2019 
samt for personbilfabrikant Porsche AG og Volkswagen pool for kalenderårene 2014–2018, i henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 – EØS-notat om rettsakten 
 
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 – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R0541 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/541 av 26. mars 2021 om endring 
av forordning (EU) nr. 1305/2014 med hensyn til forenkling og forbedring av beregningen og 
utvekslingen av data og oppdatering av prosessen for endringsstyring – EØS-notat om rettsakten 
 
32021R1061 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1061 av 28. juni 2021 om forlengelse av 
referanseperioden for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1429 om tiltak for et 
bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien – EØS-notat om rettsakten 
 
32020D2228 Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2020/2228 av 23. desember 2020 om et 
europeisk jernbaneår (2021) – EØS-notat om rettsakten 
 
32019L1936 Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1936 av 23. oktober 2019 om endring av 
direktiv 2008/96/EF om sikkerhetsforvaltning av veiinfrastrukturen – EØS-notat om rettsakten 
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