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-ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 
 
RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT 
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM VURDERES Å GRIPE 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter 
 
32008 D 1098 Europaparlaments- og rådbeslutning nr. 1098/2008/EF av 22. oktober 
2008 om Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon 
(2010) (protokoll 31 AID gr1) 

Sammendrag av innhold 

Formålet med det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon 2010 (det 
europeiske året) er å: 

• øke samfunnets bevissthet om situasjonen til personer som lever i fattigdom og fremme 
deres rettigheter og tilgang til ressurser og tjenester 

• øke samfunnets støtte til innsatsen for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon, 
fremheve det kollektive og individuelle ansvaret og styrke involveringen av alle offentlige, 
private og frivillige aktører 

• fremme et mer inkluderende samfunn og øke bevisstheten om at samfunnet som helhet 
drar fordeler av at fattigdom utryddes 

• styrke og fornye EUs og medlemsstatenes forpliktelser om å motarbeide fattigdom og 
sosial eksklusjon og involvere alle styringsnivåer for å nå dette målet. 

 
EU vil fokusere det europeiske året rundt følgende temaer: 

• barnefattigdom og overføring av fattigdom mellom generasjonene 
• inkluderende arbeidsliv 
• ulikheter i tilgang til utdanning og opplæring 
• fattigdom i et kjønnsperspektiv 
• tilgang til grunnleggende velferdstjenester 
• å overvinne diskriminering og fremme integrering av innvandrere og sørge for sosial 

inkludering og inkludering i arbeidsmarkedet av etniske minoriteter 
• å sette søkelys på situasjonen for funksjonshemmede og andre sårbare grupper. 

 
Planlagte aktiviteter under det europeiske året: 

• informasjons- og holdningskampanjer 
• innovative tiltak for å fremme sosial inkludering 
• konferanser og seminarer 
• utdeling av priser og konkurranser for å få frem eksempler på god praksis. 

Merknader 

Saken har ikke konsekvenser for norsk lovgivning eller annet regelverk. 
 
De administrative konsekvensene er begrenset. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil 
koordinere den nasjonale innsatsen. Berørte departementer og frivillige organisasjoner og 
representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte trekkes inn i gjennomføringen.  
 
Norges deltakelse i det europeiske året vil bidra til utveksling av erfaring og kunnskap med andre 
land om strategier og tiltak for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Læringseffekten vil 
være det mest sentrale, men dette er også et politikkområde der Norge kan fremstå som et godt 
eksempel. Deltakelse vil understøtte gjennomføringen av nasjonal politikk på området, blant 
annet handlingsplan mot fattigdom. 
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Norge deltar i PROGRESS ”Programme for Employment and Social Solidarity” (2007-2013). Det 
europeiske året sees i sammenheng med gjennomføringen av PROGRESS. 
 
Det vil påløpe kontingentutgifter i 2009, 2010 og 2011. Det totale budsjettet for det europeiske 
året er 17 millioner EUR, der 6,5 millioner EUR skal være for tidsrommet fram til 31. desember 
2009. Det er lagt opp til at EØS/EFTA-landene skal bidra med 408 000 EUR i løpet av 
gjennomføringsperioden. Norges andel utgjør 384 295 EUR, som er fordelt med 67 817 EUR i 
2009, 226 056 EUR i 2010 og 90 422 EUR i 2011. Den samlede kontingentforpliktelsen for norsk 
deltakelse i det europeiske året er beregnet til å utgjøre om lag 3,4 millioner NOK (med 
nåværende eurokurs 1 EUR = 8.8 NOK). I tillegg kommer utgifter til nasjonal oppfølging. 
 
Norske organisasjoner og institusjoner kan søke midler fra EU til prosjekter og aktiviteter i 
forbindelse med det europeiske året. Det forutsettes 50 pst. nasjonal medfinansiering.  
 
Stortinget ga 18. juni 2009 samtykke til deltakelse i beslutningen (jf. St.prp. nr. 69 (2008-2009). 

Sakkyndige instansers merknader 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet tilrår deltakelse i programmet. 
 
 
RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
 
Vedlegg VI Trygd 
 
32009 R 0120 Kommisjonsforordning (EF) nr. 120/2009 av 9. februar 2009 om 
endring av forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføringen av 
forordning nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, 
selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor 
Fellesskapet (vedlegg VI AID gr3) 

Sammendrag av innhold 

Ved rådsforordning (EF) nr. 1399/1999 (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 9/2000 av 28. januar 
2000) ble artikkel 122 i forordning (EØF) nr. 574/72 endret slik at det ble mulig å endre alle 
vedleggene til forordning (EØF) nr. 574/72 ved en forordning utstedt av Kommisjonen etter 
anmodning fra den eller de aktuelle medlemsstater eller deres kompetente myndigheter etter 
uttalelse fra Den administrative kommisjon; endringene av vedleggene innebærer således bare at 
avgjørelser truffet av de aktuelle medlemsstater eller deres kompetente myndigheter innlemmes i 
en fellesskapsrettsakt. Artikkel 122 (Særlige bestemmelser vedrørende endring av vedlegg) lyder 
etter dette således: "Etter anmodning fra den eller de pågjeldende medlemsstater eller deres 
kompetente myndigheter kan vedleggene til gjennomføringsforordningen endres ved en 
forordning utstedt av Kommisjonen etter enstemmig uttalelse fra Den administrative kommisjon."  
 
Kommisjonsforordning (EF) nr. 120/2009 endrer vedlegg 1 til 5 til rådsforordning (EØF) nr. 574/72 
(artikkel 1). Vedleggene gjelder i hovedsak navn på utpekte nasjonale institusjoner, 
forbindelsesorganer m.v. Det dreier seg i denne forbindelse nærmere bestemt om Nederland, 
Polen og Hellas. Vedlegg 5 gjelder gjensidige (bi- og multilaterale) oppgjørsavtaler for utgifter til 
helsetjenester mv. mellom medlemsstater, nærmere bestemt Luxembourg – Finland og Østerrike 
- UK. Rettsakten trådte i kraft i EU 30.02.2009 (artikkel 2).  

Merknader 

Rettsakten er vedtatt i medhold av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 artikkel 122. Rådsforordning 
(EØF) nr. 574/72 er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 30. juni 2006 nr. 731 med hjemmel i 
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en rekke lover, herunder lov om folketrygd §§ 1-3 og 25-15. Rettsakten krever ikke endringer i 
forhold til norsk rett.   

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har 
fremkommet merknader.   
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-BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 
 
RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT 
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM VURDERES Å GRIPE 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Vedlegg XIX Forbrukervern 
 
32008 L 0122 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/122/EF av 14. januar 2009 
om forbrukervern med hensyn til visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett, 
langtidsferieprodukter, videresalg og bytte (vedlegg XIX BLD gr1) 

Sammendrag av innhold  

Norge har implementert EU-direktiv 94/47/EF om timeshare gjennom lov 1997 nr. 37 om salg av 
tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven). Direktivet er et minimumsdirektiv. Tidspartloven er i store 
trekk i overensstemmelse med direktivet, men går på en del punkter lenger enn direktivet i å 
beskytte forbrukerne. Loven regulerer også noen forhold som ikke er tatt opp i direktivet som 
tvisteløsning og plikt til sikkerhetsstillelse for selger. 
  
Direktivet beskytter i dag forbrukeren gjennom krav til innhold og form for informasjon før 
avtaleinngåelse og til selve kontrakten. Det gir også kjøperen 10 dagers angrerett og fastsetter et 
forbud mot betaling i angrerettperioden. 
  
Siden direktivet ble vedtatt har det vært en betydelig utvikling på området. Eksempler på nye eller 
relaterte produkter som faller utenfor direktivet: 
 

• Produkter som ligner på timeshare (timeshare i annet enn fast eiendom for eksempel 
kanalbåter og cruiseskip, og avtaler for mindre enn 3 år/brukstid mindre  enn 1 uke). 

• Langvarige ferieprodukter. Det er produkter som selges som alternativer til 
timeshare. Det kan f.eks. være ferieklubber med rabattordninger hvor forbrukerne f.eks. 
betaler 3000 euro for å få et passord til et websted/en internettside, hvor de får løfte om 
store men ofte villedende rabatter på ferieboliger, flyreiser og leie av bil. 

• Videresalg av timeshare. Problemer med useriøse aktører som forespeiler forbrukere å 
oppnå en god pris for salg av sine timeshareleiligheter og tar forskuddsbetalt for salg som 
ikke blir gjennomført. 

• Medlemskap i bytteklubber, der forbrukeren betaler en årlig avgift og bytteavgift. Dette gir 
rett til å bytte til andre feriesteder/-perioder. Byttemulighetene brukes aktivt ved salg av 
timeshare og det gis urealistiske forventninger om byttemuligheter. 
 

Kommisjonen la i 2006 frem et konsultasjonsdokument. Bakgrunnen var særlig problemer knyttet 
til de nye produktene som faller utenfor gjeldende regler og et behov for oppdatering og 
modernisering av regelverket. Sentrale spørsmål var virkeområde, angrerett, angrefristens 
lengde, videresalg, informasjons- og språkkrav og forbud mot forskuddsbetaling. Barne- og 
likestillingsdepartementet ga innspill på konsultasjonsdokumentet i brev av 27. juli 2006. 
Kommisjonen avholdt to møter med berørte organisasjoner og myndigheter. Barne- og 
likestillingsdepartementet har deltatt på begge møtene. 
 
7. juni 2007 la Kommisjonen fram forslag til nytt timesharedirektiv KOM (2007)303. Direktivet ble 
endelig vedtatt av Rådet 18. desember 2008. 
 
De viktigste endringene med de nye reglene er:  
  

• Alle produkter omfattes, som for eksempel timeshare for mindre enn 3 år, langvarige 
ferieprodukter, videresalg og bytteklubbmedlemskap. 
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• Oppdaterte og utvidede informasjonskrav som skal sikre at forbrukeren kan treffe et 
informert valg. Obligatorisk med kort og lettfattelig sammendrag av nøkkelinformasjon. 

• Forbrukeren kan velge fritt mellom alle EU/EØS-språkene for forhåndsinformasjon og 
kontrakten. 

• Obligatorisk informasjon i form av angreskjema. 
• 14 dagers ubetinget angrerett- eller opptil 1 år og 14 dager dersom forbrukeren ikke har 

mottatt angreskjema. 
• Klarere forbud mot forskuddsbetaling. 
• Forbud mot betaling for videresalgstjenester før jobben er gjort eller oppdraget kansellert. 
• For langvarige ferieprodukter, forbud mot store engangsbetalinger. I stedet skal 

betalingen skje i avdrag, en gang i året, med tilhørende mulighet til å kansellere 
medlemskapet. 
 

Direktivet er et totalharmoniseringsdiretiv, og det er dermed ikke mulighet til å innføre eller 
videreføre nasjonale regler som avviker fra direktivet innenfor det harmoniserte området. 

Merknader 

Lov 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven) vil måtte endres for å tilpasses 
direktivet.  
 
Direktivet inneholder gjennomgående en styrking av forbrukernes rettigheter, også sammenlignet 
med gjeldende norsk rett, blant annet ved inkludering av nye produkter i virkeområdet, utvidete 
informasjonskrav, krav til nøkkelinformasjon og informasjon om angreretten gis i standardiert 
format og utvidelse av angreretten fra 10 til 14 dager. For ferieklubber innebærer reglene i praksis 
et forbud mot store engangsinnbetalinger for medlemskap, ved at forbrukeren kun kan avkreves 
betaling for ett år om gangen. Forbudet mot betaling før angrefristen har løpt ut skjerpes, og for 
avtaler om videresalg av forbrukerens tidspart utvides forbudet til å gjelde inntil tidsparten er solgt 
eller avtalen er avsluttet. 
 
På enkelte av punktene der man har gått lenger i forbrukerbeskyttelse i norsk rett må nivået på 
forbrukervernet reduseres, for eksempel må noen av de spesifikke tilleggskravene til informasjon 
fjernes, og det er usikkert om kravene til sikkerhetsstillelse og forbudet mot bruk av veksler mm 
kan opprettholdes. Totalt sett vil imidlertid forbrukervernet styrkes, nasjonalt, og ikke minst i de 
mange tilfeller der andre EØS-lands rett vil komme til anvendelse. 
 
Det finnes kun en håndfull timeshareanlegg i Norge, hvorav kun ett har kommet til siden det 
forrige direktivet ble vedtatt. Markedsføringaktiviteten rettet mot forbrukere i Norge gjelder 
primært tilbud om bistand til salg av forbrukerens tidspart (videresalg) og invitasjoner til 
salgspresentasjoner på feriesteder i utlandet. 
 
En svært stor del av salget til norske forbrukere skjer mens forbrukerne oppholder seg på ferie i 
andre land, i EU særlig i Spania, Hellas og Portugal. De nye reglene vil dermed få størst 
betydning for norske forbrukere ved gjennomføringen av direktivet i disse og andre EU-land. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål, der Barne- og 
likestillingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Justisdepartementet, 
Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er 
representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabelt. 
 
 
 
 



 10

-FINANSDEPARTEMENTET  
 
RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT 
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM VURDERES Å GRIPE 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Protokoll 30 om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen 
statistikk 
 
32008 D 1297 Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1297/2008 av 16. desember 
2008 om om et program for modernisering av den europeiske foretaks- og 
handelsstatistikken (MEETS) (prot 30 FIN gr1) 

Sammendrag av innhold 

Hovedformålet med programmet er å imøtekomme nye behov på det europeiske nærings- og 
handelsstatistikkområdet samt å redusere næringslivets administrative byrder som følge av 
offentlige innrapporteringskrav. Omfattende endringer i verdensøkonomien gjør det nødvendig å 
sette kritisk søkelys på dagens prioriterte statistikkområder og å utvikle nye områder og 
arbeidsmåter som ivaretar brukernes behov og reduserer unødvendig byråkrati.  MEETS starter 
1. januar 2009 og avsluttes 31. desember 2013.  
 
Programmet har hovedfokus på følgende fire områder:  
 

1. Gjennomgang av dagens prioriteringer innenfor det europeiske næringsstatistikkområdet 
og utvikling av målindikatorer for nye områder 

2. Standardisering av rammeverket knyttet til den europeiske nærings- og 
handelsstatistikken 

3. Gjennomføring av nye og mer effektive måter for produksjon av europeisk nærings- og 
handelsstatistikk 

4. Modernisering av rapporteringssystemet for varehandelen mellom medlemsstatene 
(Intrastat) 

 
Innen hvert av disse områdene er det vedtatt en rekke mål og tiltak. Tiltak under punkt 1) vil være 
å identifisere statistikkområder som har redusert eller mistet sin betydning, samt å utvikle nye 
relevante områder. Tiltak under punkt 2) tar utgangspunkt i behovet for å integrere standardiserte 
begreper og metoder i næringsstatistikkens rettslige rammevilkår. Andre aktuelle tiltak er 
gjennomføring av fellesskapsundersøkelser i stedet for nasjonale undersøkelser med henblikk på 
å redusere næringslivets innrapporteringsbyrde. Tiltak under punkt 3) omfatter utviklingen av 
metoder for bedre utnyttelse av økonomiske data og data som allerede finnes i det statistiske 
systemet samt tiltak for å utvikle mer effektive løsninger for uttrekk, innrapportering og 
bearbeiding av data. Punkt 4) anses ikke relevant for EØS-samarbeidet, og er ikke omfattet av 
utkastet til beslutning i EØS-komiteen. Tiltak under dette punktet omtales derfor ikke nærmere. 
 
I forkant av hvert nytt år skal Kommisjonen i samråd med Statistikkprogramkomiteen vedta årlige 
arbeidsprogram med konkrete prioriterte tiltak knyttet til programmets målsetninger. Kommisjonen 
vil lyse ut økonomiske støtteordninger (grants) for gjennomføring av relevante prosjekter. 
EØS/EFTA-statene kan på lik linje med medlemsstatene søke om slike midler. 
 
Kommisjonen plikter å foreta fortløpende evaluering av programmet, og komme med 
retningslinjer for å forbedre effekten av fremtidige tiltak. Årlig, første gang senest 31. desember 
2010, skal Kommisjonen forelegge Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen 
av programmet. Endelig evalueringsrapport med kostnadsoverslag og vurdering av programmets 
effekter for Fellesskapet, medlemsstatene, oppgavegiverne og statistikkbrukerne samt fremtidig 
forbedringsmuligheter skal leveres Europaparlamentet og Rådet senest 31. juli 2014. 
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Den operasjonelle driften av programmet ivaretas av EUs statistikkdirektorat, Eurostat. 

Merknader 

Den totale finansieringsrammen for EUs program for modernisering av den europeiske nærings- 
og handelsstatistikken (MEETS) vil være 42 500 000 euro over fem år. Grunnlaget for det 
økonomiske bidraget er det samme som ved annen programdeltakelse på statistikkområdet. 
Dette innebærer at EØS/EFTA-statene skal bidra med 75 prosent av den forholdsmessige andel 
av programmets operasjonelle budsjett.  
 
Ved deltakelse i programmet er Norges bidrag for perioden 2009-2013 beregnet til 
gjennomsnittlig ca. 1,2 millioner kroner per år. Bidraget vil øke i løpet av programperioden, og for 
2009 er bidraget beregnet til ca. 310 000 kroner.  
 
Statistisk sentralbyrå har i henhold til statistikkloven § 3-1 e) hovedansvaret for internasjonalt 
statistisk samarbeid. Som ved tidligere statistikkprogrammer vil Statistisk sentralbyrå ha 
overordnet ansvar for å samordne den norske deltakelsen. Dette vil skje i samråd med de 
organer som Statistisk sentralbyrå samarbeider med om produksjon av statstikk som blir sendt til 
EUs statistikkdirektorat, Eurostat. Utgiftene til deltakelse i programmet vil dekkes over Statistisk 
sentralbyrås budsjett (kap. 1620). 
 
Det europeiske statistikksamarbeidet er begrunnet i at omfattende økonomisk integrasjon krever 
et tilsvarende statistisk samarbeid. For å sikre felles og sammenlignbar statistikk over 
landegrensene har EU opp gjennom årene vedtatt et stort antall rettsakter, i hovedsak 
forordninger, som danner grunnlaget for medlemsstatenes og EØS/EFTA-statenes pliktige bidrag 
til den europeiske statistikken, jf. EØS-avtalens artikkel 76 som integrerer EØS/EFTA-statene i 
det europeiske statistikksamarbeidet. 
 
EUs program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) vil 
stimulere til fornyelse og forbedring av statistikkområder som anses viktige også for Norge.  
 
Fornyelse og forenkling av den europeiske næringsstatistikken vil kunne gi et viktig bidrag til å 
heve kvaliteten på norsk statistikk, og til å redusere den administrative belastningen på 
næringslivet. Norge har allerede i dag et høyt fokus på tiltak for å redusere næringslivets 
innrapporteringsbyrde, blant annet ved utstrakt bruk av offentlige register i statistikkproduksjonen 
og høyt fokus på elektronisk innrapportering mv. Det anses imidlertid svært viktig å bidra til 
internasjonale tiltak for å lykkes på dette området. Dette ikke minst fordi det er EU som gjennom 
sin lovgivningskompetanse i stor grad avgjør premissene for den statistikken EU- og EØS/EFTA-
statene er forpliktet til å utarbeide. 
 
Stortinget ga 11. juni 2009 samtykke til deltakelse i beslutningen (jf. St.prp. nr. 55 (2008-2009). 

Sakkyndige instansers merknader 

Finansdepartementet tilrår deltakelse i programmet. 
 
 
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Vedlegg XXI Statistikk 
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32008 R 1099 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 av 
22.oktober 2008 om energistatistikk (vedlegg XXI FIN gr2) 

Sammendrag av innhold 

Utviklingen av en felleseuropeisk energipolitikk og -lovgivning nødvendiggjør omfattende og 
sammenlignbar statistikk for å kunne verifisere i hvilken grad målene på området nås. Også den 
store betydningen som energiforbruket har på miljøet, herunder oppfølgingen av Kyotoavtalen, 
nødvendiggjør presise data på området. 
 
Formålet med forordningen er å formalisere og rettsliggjøre innsamlingen og legge til rette for 
sammenlignbar fellesskapsstatistikk om energiproduksjon, import og eksport, energiforbruk og 
energitransformasjon. Forordningen er en formalisering av den innrapportering som 
medlemslandene i dag utfører på frivillig basis. Intensjonen er følgelig ikke å etablere et nytt 
statistikkområde, men å etablere en rettslig basis for å gjøre energidata tilgjengelig. For å sikre 
sammenlignbare metoder og data tar forordningen utgangspunkt i dagens datainnsamling og 
samarbeid på internasjonalt nivå.  

Merknader 

Forordningen øker ikke oppgavebyrden på oppgavegiverne. Oppgavegiverne pålegges ingen nye 
oppgaveplikter og det skjer ingen økning i omfanget av data som allerede samles inn på frivillig 
basis. Tilsvarende vil forordningen ha få konsekvenser på medlemslandene.  
 
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftinger om forslaget i to av de årlige møtene i Eurostats 
Energy Statistics Comittee, og det har deltatt i en skriftlig kommentarrunde. Rettsakten vil bli bli 
gjennomført i forskrift til statistikkloven.   

Sakkyndige instansers merknader 

Forordningen har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og 
akseptabelt.  
 
 
32008 R 1338 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 av 16. 
desember 2008 om fellesskapsstatistikk om folkehelsen og helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen (vedlegg XXI FIN gr2) 

Sammendrag av innholdet  

Formålet med forordningen er å etablere et rammeverk for systematisk utarbeidelse av statistikk 
på områdene folkehelse og arbeidsmiljø, i form av en rekke minimumsdata. Inntil nå har 
datainnsamlingen på dette området ikke vært rettslig forankret, men har vært avtalebasert i en 
”gentlemans`s agreement” innenfor rammen av Fellesskapets statistiske program. Den 
nåværende situasjonen har vært kjennetegnet ved at det ikke har vært mulig å oppnå tilstrekklig 
sammenlignbarhet og aktualitet.   
 
I forordningens hoveddel fastlegges de generelle prinsippene, og i bilagene 1-5 beskrives 
hovedinnholdet i datainnsamlingen på 5 emneområder. Disse områdene er 1) helsestatus og 
helsefaktorer, 2) helsetjenester, 3) dødsårsaker, 4) arbeidsulykker, 5) sykdom og andre 
helseproblemer relatert til arbeid.  
 
Elementene i metode og datainnsamling vil bli fastsatt i kommisjonens gjennomføringsforordning 
og vil bli nærmere forklart i manualer og retningslinjer.  
 
Forordningen må ses i sammenheng med rettsakter som oppstiller garantier for beskyttelse av 
fysiske personer ved utarbeidelsen av fellesskapsstatistikker om folkehelse og arbeidsmiljø. Dette 
gjelder europaparlaments- og rådsforordning nr. 223/2009 om europeisk statistikk, og direktiv 
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95/46 og forordning nr. 45/2001 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling 
av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger.  

Merknader  

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget gjennom ulike grupper under 
Partnerskap for helsestatistikk i Eurostat. Dette gjelder de tre områdene under folkehelsestatistikk 
(helsestatus og helsefaktorer, helsetjenester og dødsårsaker). Forslaget har også vært behandlet 
på direktørmøtet for sosialstatistikk. Statistisk sentralbyrå har i de seneste årene også vært 
representert i gruppene i Eurostat som har ansvaret for statistikk over helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen. Tidligere representerte Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) Norge på disse 
møtene. Hvis Statistisk sentralbyrå skal utarbeide statistikk over arbeidsulykker og 
yrkessykdommer kreves det trolig endringer i hjemmelsgrunnlaget for å avgi diagnosedata fra 
yrkesskadetrygden til statistisk bruk.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser 
Dataleveransene til Eurostat på området folkehelse omfatter de fleste helsestatistikker som 
utarbeides i Statistisk sentralbyrå, og krever i dag årlig ca. to månedsverk. Forordningen 
forutsetter at disse statistikkene fortsetter i minst samme omfang som i dag. Den delen av 
forordningen som gjelder statistikken over helse og sikkerhet på arbeidsplassen, har enda større 
konsekvenser, da det i dag ikke utarbeides tilstrekkelig tilfredsstillende statistikk. For de ulike 
statistikker kan konsekvensene oppsummeres slik: 
 
1) Helsestatus og helsefaktorer: Eventuelle krav om samtidighet i gjennomføring av 
utvalgsundersøkelser og krav til hvordan utvalgene trekkes kan komme i konflikt med nasjonale 
opplegg og prioriteringer. Forordningen er inkonsistent i forhold til kravet om samtidighet: Under 
kap 3. Legal elements of the proposal, Proportonality principle står det at den framtidige 
European Health Interview Survey (EHIS) vil avvikles samtidig hvert femte år i alle medlemsland, 
mens vedlegg 1 begrenser seg til at statistikken skaffes til veie minst hvert femte år. Med 
implementering av EHIS vil det være behov for anslagsvis 5 årsverk fordelt over to år hvert femte 
år. 
 
2) Helsetjenester: Statistisk sentralbyrå rapporterer hvert år statistikk over personell, økonomi, 
kapasitet i sykehusene og behandlede pasienter til Eurostat. Forordningen forutsetter derfor at 
det fortsatt vil bli utarbeidet offisiell statistikk på disse områdene. Eurostat legger opp til at 
innholdet i forordningen for helsetjenesteområdet blir utredet i 2010. Norge rapporterer de aller 
fleste data om helsetjenester i dagens rapportering.  Merarbeidet er kostnadsregnet til 2-4 
månedsverk per år. 
 
3) Dødsårsaker: Dødsårsaksstatistikken utarbeides etter retningslinjer gitt av Verdens 
helseorganisasjon (WHO). Forordningen følger disse anbefalingene med noen mindre tillegg. 
Eurostat forutsetter at landene tar i bruk automatisk koding av dødsårsak for å få en bedre 
harmonisering av dødsårsakskodingen. Omleggingen til automatisk koding ved bruk av 
programmet ACME er i tråd med dette. Forordningen forutsetter registrering av dødfødte i 
dødsårsaksstatistikken samt en mer fullstendig registrering av dødsårsak for bosatte død i 
utlandet. Dette merarbeidet kan kostnadsregnes til 2-4 månedsverk ekstra per år. 
 
4) Arbeidsulykker og 5) Yrkessykdommer og andre arbeidsrelaterte helseproblemer og 
lidelser: Statistikk over arbeidsulykker og yrkessykdommer i EU- og EFTA-land utarbeides på 
bakgrunn av retningslinjene som er utviklet gjennom henholdsvis ESAW-samarbeidet (European 
Statistics on Accidents at Work) og EODS-samarbeidet (European Occupational Diseases 
Statistics) i Eurostat. SSB representerer Norge på begge disse områdene i Eurostat.  
 
Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) rapporterer data/statistikk til Eurostat på vegne av Norge. 
DAT rapporterer utelukkende opplysninger om arbeidsulykker, ingen opplysninger om 
yrkessykdommer og andre arbeidsrelaterte helseproblemer. DATs rapportering av arbeidsulykker 
er basert på data mottatt fra Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) som forvalter den offentlig 
finansierte ordningen for yrkesskadeerstatning.  
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DATs rapportering til Eurostat oppfyller ikke statistikkravene slik de foreligger i 
rammeforordningen, verken på området for arbeidsulykker eller yrkessykdommer. Når det gjelder 
rapporteringen av arbeidsulykker er det flere utfordringer med hensyn til underrapportering og 
dekningsgrad. Blant annet er det forskjellig meldeatferd fra én bransje til en annen, og DAT antar 
at om lag 60 prosent av alle ulykker aldri blir meldt. Videre er det forsinkelser og mangler knyttet 
til innhold og tilgang til NAVs blanketter for melding av arbeidsulykker og yrkessykdommer. Disse 
utgjør grunnlaget for DATs rapportering til Eurostat. Dessuten eksisterer det ingen felles statistikk 
for hele arbeidslivet, og DAT rapporterer bare data/statistikk over arbeidsulykker på bakgrunn av 
ulykker på eget tilsynsområde (landbasert arbeidsliv). 
 
SSB har sammen med DAT og NAV etablert et samarbeidsprosjekt som med utgangspunkt i data 
som NAV innhenter, blant annet skal se på datakvalitet, -tilgang og -flyt. Arbeidsdelingen mellom 
DAT, NAV og SSB med hensyn til framtidig internasjonal rapportering og produksjon av offisiell 
statistikk over arbeidsulykker og yrkessykdommer, er ikke endelig avklart. Det er både juridiske, 
metodologiske og mer informasjonsteknologiske utfordringer som må løses i 
samarbeidsprosjektet før en endelig arbeidsdeling blir vedtatt.  
 
SSB kan enten overta det internasjonale rapporteringsansvaret fra DAT og produsere offisiell 
statistikk over arbeidsulykker og yrkessykdommer i Norge, eller overlate til andre (DAT og/eller 
NAV) å utføre internasjonal rapportering og statistikkproduksjon. 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring et forslag til ny framtidig 
arbeidsskadeforsikring. Departementet foreslår at yrkesskadereglene i folketrygdloven og 
yrkesskadeforsikringsloven avløses av en ny arbeidsskadeforsikringslov og at det opprettes en 
frittstående og uavhengig arbeidsskadeenhet som avgjør krav om erstatning ved yrkesskader. 
Departementet foreslår videre at det skal lovfestes at ansvaret for statistikk i ny ordning legges til 
arbeidsskadeenheten.  Det er etter SSBs syn positivt at det lovfestes at skadeenheten skal ha 
som ett av sine ansvarsområder å arbeide med statistikk.  Det er imidlertid viktig at disse 
statistikkoppgaver og lovgrunnlaget tilpasses den rolle som SSB, i henhold til statistikkloven, er 
tildelt som nasjonalt organ for norsk offisiell statistikk, og som overordnet ansvarlig for at Norge 
etterlever sine internasjonale forpliktelser på statistikkområdet. 
 
Hvis SSB skal ha ansvaret for statistikken over yrkesskader og –sykdommer, vil internt 
ressursbehov i en utviklingsfase være 3,0-3,5 årsverk pr. år over 3 år. Det interne ressursbehovet 
til løpende drift etter utviklingsfasen anslås til 0,5-1,0 årsverk pr. år. De samfunnsøkonomiske 
kostnadene ved at SSB tar en utøverrolle er vanskeligere å estimere. Hvis SSBs rolle begrenser 
seg til å legge til rette for ny statistikk, anslås SSBs interne ressursbehov i en utviklingsfase å 
være om lag 2,0-2,5 årsverk pr. år over 3 år. I rapporterings- og produksjonsfasen vil behovet 
sannsynligvis være i størrelsesordenen 0,3-0,5 årsverk pr. år, avhengig av hvor mange ulike 
virksomheter som er involvert.  De samfunnsøkonomiske kostnadene ved at SSBs rolle 
begrenses til å legge til rette for ny statistikk er vanskelig å estimere. Det er imidlertid sannsynlig 
at andre offentlige virksomheter må bruke større ressurser for å ivareta de internasjonale kravene 
og behovet for en mer samordnet statistikk på områdene enn det SSB vil bruke. 
 
Eurostat samler også inn informasjon om arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer 
oppstått de siste 12 måneder gjennom de nasjonale arbeidskraftsundersøkelsene. SSB 
gjennomførte en tilleggsundersøkelse til arbeidskraftundersøkelsen (AKU) i 2007. Kravene i 
forordningen på dette området er derfor allerede tilfredsstilte. 
 
Rettsakten vil bli bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.   

Sakkyndige instansers merknader 

Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og 
akseptabelt.  
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32009 R 0019 Kommisjonsforordning (EF) nr. 19/2009 av 13. januar 2009 om 
gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 453/2008 om 
kvartalsstatistikk over ledige stillinger i Fellesskapet, for så vidt angår 
referansedatoer og kvalitetsrapporter (vedlegg XXI FIN gr2) 

Sammendrag av innhold 

Forordningen gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 453/2008 om 
kvartalsstatistikk over ledige stillinger i Fellesskapet som er innlemmet i EØS- avtalen, vedlegg 
XXI ved EØS-komiteens beslutning 7. november 2008. Formålet med den nye 
kommisjonsforordningen er å spesifisere i detalj hvilke data medlemslandene skal samle inn, med 
hensyn til referansedatoer. Videre gir forordningen regler om innholdet og strukturen på de 
kvalitetsrapporter som medlemslandene er forpliktet til å fremskaffe på området. Første 
kvalitetsrapport skal overleveres innen 31. august 2011. 

Merknader 

Rettsakten vil bli gjennomført ved forskriftsendring. 

Sakkyndige instansers merknader 

Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og 
akseptabelt. 
 
 
32009 R 0020 Kommisjonsforordning (EF) nr. 20/2009 av 13. januar 2009 om 
vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2010 om forenlighet 
mellom yrkesaktivt liv og familieliv fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 (vedlegg 
XXI FIN gr2) 

Sammendrag av innhold 

Formålet med forordningen er å utarbeide en kjøreplan for likestilling mellom kvinner og menn. I 
den europeiske likestillingspakt oppfordres medlemsstatene til å treffe tiltak for å skape bedre 
balanse mellom arbeid og privatliv for alle og i denne forbindelse tilby bedre barnetilsyn og bedre 
tilsynsfasiliteter for andre pleiekrevende personer og fremme omsorgspermisjon for både kvinner 
og menn. Der er derfor behov for omfattende og sammenlignbare data om forenlighet  mellom  
arbeids- og familielivet for å kunne overvåke oppfyllelsen av den europeiske 
sysselsettingsstrategiens mål og måle virkningen av den politiske innsats som er lagt ned på 
dette området.  
 
En detaljert liste over de opplysninger, som skal samles inn i 2010 til ad hoc-modulen om 
forenlighet mellom  arbeids- og familielivet, er fastlagt i vedlegget. 

Merknader 

Rettsakten vil bli gjennomført ved forskriftsendring. 

Sakkyndige instansers merknader 

Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og 
akseptabelt. 
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32009 R 0036 Kommisjonsforordning (EF) nr. 36/2009 av 11. juli 2008 om 
fastsettelse for 2008 av Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i 
rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 (vedlegg XXI FIN gr2) 

Sammendrag av innhold 

Formålet med forordningen er å utarbeide en fellesskapsundersøkelse 
vedrørende industriproduksjonen basert på en produktliste avgrenset til de produkter som 
undersøkelsen skal omfatte. En produktliste er nødvendig for å sikre overensstemmelse mellom 
produksjonsstatistikk og utenriksstatistikk og for å kunne foreta sammenligninger med 
Fellesskapets produktnomenklatur CPA. Produksjonslisten som skal utarbeides i henhold til 
forordning  (EØF) nr. 3924/91, og som benevnes »Prodcomlisten«, er gjeldende for alle 
medlemsstater og er nødvendig for å kunne foreta datasammenligninger mellom 
medlemsstatene. 

Merknader 

For 2008 blir det noe ekstra arbeid som følge av innføring av ny næringsstandard (NACE Rev. 2) 
og dermed noe større endringer i Prodcom-listen enn vanlig. Økonomiske og administrative 
konsekvenser for Norge anses likevel å være små. 
 
Rettsakten vil bli gjennomført ved forskriftsendring. 

Sakkyndige instansers merknader 

Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og 
akseptabelt. 
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-HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
 
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Vedlegg II Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
 
Kapittel XII Næringsmidler 
 
32008 R 1243 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1243/2008 av 12.desember 2008 om 
endring av vedlegg III og VI til direktiv 2006/141/EF med hensyn til krav til 
sammensetning av visse morsmelkerstatninger (vedlegg II kap XII HOD gr2) 

Sammendrag av innhold 

Direktiv 91/321 om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger inneholdt et aminogram samt 
bestemmelser om arginin-innhold for morsmelkerstatninger basert på hydrolysert protein. Disse 
bestemmelsene omfatter ikke generelt morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger.  
 
Morsmelkerstatninger basert på delvis hydrolysert protein har fått midlertidig omsetningstillatelse 
(frem til 27.okt 2008 i forordning (EF) nr. 1609/2006) pga lavere proteininnhold enn 
bestemmelsene i direktiv 91/321/EØF. Denne midlertidige tillatelsen ble gitt etter vurdering av 
EFSA. Produkter basert på delvis hydrolysert protein og med lavt proteininnhold ble vurdert av 
EFSA ved hjelp av det nevnte aminogrammet fra direktiv 91/321/EØF. Ved revisjon av EUs 
direktiv om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger (2006/141/EF) er aminogrammmet og 
bestemmelsene om arginin-innhold i morsmelkerstatninger basert på delvis hydrolysert protein fra 
direktiv 91/321/EØF uteglemt. Forordning (EF) nr. 1243/2008 endrer vedlegg III og VI til direktiv 
2006/141/EF (forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger) slik at aminogrammet samt 
bestemmelser om arginin-innhold i morsmelkerstaninger basert på delvis hydrolysert protein blir i 
samsvar med bestemmelser i direktiv 91/321/EØF.  
 
Merknader 
 
Rettsakten krever endring i FOR-2008-08-13-936 Forskrift om morsmelkerstatning og 
tilskuddsblandinger.  
  
Forskriftsendringen vil ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser. Endringene 
som forordning (EF) nr. 1243/2008 medfører har vært gjeldende regelverk tidligere.  

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, 
Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, 
Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, 
Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-
relevant og akseptabel.  
 
 
32009 R 0041 Kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 av 20. januar 2009 om 
sammensetning og merking av næringsmidler til personer med glutenintoleranse 
(vedlegg II kap XII HOD gr2) 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten omhandler sammensetning og merking av næringsmidler som er egnet til personer 
med glutenintoleranse. Bestemmelsene gjelder næringsmidler som inneholder ingredienser av 



 18

hvete, rug, bygg eller krysninger av disse og som er spesielt behandlet for å redusere 
gluteninnholdet. Merkingen, samt reklame og presentasjon av slike næringsmidler skal være: 
 

1. "Glutenfri" - dersom næringsmidlet solgt til forbruker inneholder < 20 mg gluten/kg.  
2. Svært lavt gluteninnhold" ("very low gluten") - dersom næringsmidlet solgt til 

forbruker inneholder < 100 mg gluten/kg. 
  
Forordningen tillater bruk av havre i "glutenfrie" produkter under forutsetning av at havren er 
fremstilt eller bearbeidet slik at havren ikke er forurenset av hvete, rug, bygg eller krysninger av 
disse. Gluteninnholdet i slik havre skal ikke overstiger 20 mg/kg.  
 
Forordningen tillater at produkter som ikke er spesielt fremstilt til personer med 
glutenintoleranse, kan merkes "glutenfri" så sant produktene inneholder < 20 mg gluten /kg. Slike 
matvarer tillates ikke merket "svært lavt gluteninnhold" (< 100 mg gluten/kg). 
 
Forordningen gjelder for alle næringsmidler unntatt morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger 
som er dekket av bestemmelser i direktiv 2006/141/EF. 
 
Forordningens bestemmelser gjelder fra 1.01.2012. Men næringsmidler som oppfyller 
bestemmelsene i forordningen kan markedsføres fra den dagen forordningens bestemmelser er 
gjeldende i EØS. 
Glutenfrie produkter har frem til i dag vært regulert i EØS av "rammeforskriften"  rådsdirektiv 
89/398/EØF om næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov (”særnær”-
forskriften).  
 
CODEX STAN 118-1979 (endret 1983, revidert  2008) om glutenfrie produkter (Codex standard 
for Foods for Special Dietary use for Persons intolerant to Gluten) ble akseptert på møtet i Codex 
Alimentarius Committee on nutrition and foods for special dietary uses (CCNFSDU) i november 
2007 og ble vedtatt i Codex Alimentarius Commision i juli 2008. Codex-standarden 
omfatter næringsmidler med samme to glutennivåer som EUs forordning. 

Merknader 

Rettsakten krever ny norsk forskrift. Den nye forskriften vil være knyttet til "rammeforskriften" 
fårdsdirektiv 89/398/EØF om næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov 
(”særnær”-forskriften) på samme måte som f.eks. barnematforskriften, 
morsmelkerstatningsforskriften osv.  
  
Kort konsekvensvurdering: 
 
Myndigheter 
Forordningens bestemmelser krever ikke spesielt tilsyn eller overvåkning. Tilsyn av produktene 
kan inngå i vanlig tilsyn.  
Myndighetene bør initiere informasjonskampanje for å sikre at forbruker forstår merkingen av 
produktgruppene. Det bør vurderes om informasjonskampanje rettet mot forbrukere skal 
gjennomføres i samarbeid med Norsk Cøliakiforening. 
 
Industrien 
Merkekravene tilsier at industrien må trykke opp ny emballasje med korrekt merking. 
Forordningens bestemmelser trer i kraft fra 01.01.2012 (nærmere 3 år). Ved fastsettelse av 
overgangstiden er det tatt hensyn til tidsperspektivet som er nødvendig ved opptrykk av ny 
emballasje.  
I dag praktiseres 200 mg gluten/kg som øvre nivå for gluten i produkter til personer med 
glutenintoleranse. Forordningens øvre grense er satt til 100 mg gluten/kg. Industrien må 
endre sammensetning i de produkter som ikke oppfylle kravene til tillatte glutennivåer. Signaler 
fra andre nordiske land tilsier at det ikke dreier seg om mange produkter. Det hevdes at de fleste 
produkter som allerede er på markedet har glutennivåer under 100 mg/kg. Det er ingen grunn til å 
tro at markedet er annerledes i Norge.  
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Forbrukerne 
Forordningen krever lavere glutennivå enn hva som har vært praktisert som øvre nivå til nå. 
Forordningen har krav til to glutennivåer og disse skal merkes forskjellig, slik at personer med 
glutenintoleranse kan velge ut i fra ønske og behov. Produktene skal merkes "glutenfri" og "svært 
lavt gluteninnhold".  
Dette er en endring fra hvordan produktene merkes i dag. De aktuelle næringsmidlene merkes i 
dag "naturlig fri for gluten" og "glutenfri". De nye merkekravene forutsetter at det utarbeides god 
informasjon til forbrukerne om hva de ulike merkingene innebærer. Utvalget av produkter vil øke i 
det "renset" havre tillates brukt i produktene. Det tillates også at produkter som ikke er spesielt 
produsert til personer med glutenintolleranse merkes i henhold til forordningens bestemmelser.  

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, 
fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og 
likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og 
handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 
rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
  
Forhøring  
Utkast til forordning ble lagt ut på Mattilsynets nettsider til forhøring. Frist for kommentarer var 
16.juni 2008. Det kom to innspill til forhøringen. 
Høyskolen i Sør-Trøndelag mente at regelverket bør inneholde bestemmelser om 
analysemetode. 
 
Norsk Cøliakiforening (NCF) mente at 20 mg gluten/kg "in food as sold to the final consumer" er 
en høyere grense enn det som har vært praktisert for naturlig fri for gluten som var 20 mg/kg 
tørrstoff. I tillegg mente NCF at merking av produkter som inneholder > 20 mg gluten/kg og < 100 
mg gluten/kg med "very low gluten" vil være et alvorlig feilsignal til cøliakere og alle som arbeider 
med å tilberede glutenfrie måltider. En slik merking vil signalisere at litt gluten er helt OK, i følge 
NCF. NCF foreslo at produktgruppen merkes med "rendered gluten free" eller "made gluten free". 
 
Tabell viser forslag i nytt regelverk vs praksis i dag og innspill fra NCF: 
 
Forslag i nytt regelverk          Praksis i Norge i dag                 NCF                           
Gluten free:                           Naturlig fri for gluten:          Naturlig fri for gluten: 
20 mg gluten/kg "in  
food as sold to the  
final consumer"                    20 mg gluten/kg tørrstoff       20 mg gluten/kg tørrstoff 
Very low gluten:                    Glutenfri:                            Made gluten-free eller  
100 mg gluten/kg "in                                                        Rendered gluten-free: 
food as sold to the  
final consumer"                      200 mg gluten/kg                   100 mg gluten/kg         
 
 
 
32008 L 0100 Kommisjonsdirektiv 2008/100/EF av 20. oktober 2008 om endring av 
rådsdirektiv 90/496/EF om deklarasjon av næringsinnhold angående 
referanseverdier, omregningsfaktorer for energiinnhold og definisjoner (vedlegg II 
kap XII HOD gr2) 

Sammendrag av innhold 

Direktiv 90/496/EØF er gjennomført i Norge i forskrift 21. desember 1993 nr 1386 om deklarasjon 
av næringsinnhold. Endringsdirektivet omhandler definisjoner, omregningsfaktorer for 
energiinnhold og referanseverdier. 
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Definisjon av fiber: 
Direktiv 90/496/EØF gir ingen definisjon av fiber. Iht art 1 bokstav (j) skal definisjonen gis ved 
komitologiprosedyre. Dette er nå gjort. I gjeldende norsk forskrift er kostfiber definert som 
ufordøyelig plantemateriale.  
 
Det har i flere år vært behov for en harmonisert og mer detaljert definisjon av fiber. Det har 
foregått diskusjoner om definisjonen av fiber både i EU og Codex. En av Codex Alimentarius 
komiteer (CCNFSDU) har i flere år arbeidet med en definisjon av fiber, på oppdrag av Codex 
merkekomité (CCFL), til bruk i næringsdeklarasjon. For et par år siden fremmet WHO/FAO ny 
definisjon av fiber. Den foreslåtte Codex-definisjonen fokuserer på fysiologiske egenskaper ved 
de ulike fiberkomponentene, samt analysemetoder.  Definisjonen i EUs endringsdirektiv er lik den 
som er foreslått fra Codex (CCNFSDU), bortsett fra at det i direktivet kreves vitenskapelig 
dokumentasjon for den fordelaktige fysiologiske virkningen av spiselige karbohydratpolymerer 
(også syntetiske). Likeledes er fotnoten som er tatt med i Codex-definisjonen ikke tatt med i 
definisjonen i direktivet. Denne fotnoten beskriver en avgrensing i definisjonen, slik at stoffer ikke 
urettmessig skal kunne deklareres som fiber. 
 
På møtet i CCNFSDU i november 2008 ble Codex-definisjonen endret med en tilføyelse om at 
karbohydratpolymerer fremstilt fysikalsk, enzymatisk, kjemisk eller fremstilt syntetisk, må ved 
vitenskapelig dokumentasjon vise gunstig fysiologisk effekt på helsen. Det var enighet om at 
Codex-definisjonen med tilføyelser oversendes Codex Alimentarius Commission (CAC) for 
vedtak. 
  
Omregningsfaktorer for energiinnhold: 
Det er behov for å endre, samt supplere omregningsfaktorene for energiinnhold for å ivareta ny 
vitenskapelig og teknologisk utvikling.  
 
Endringen innebærer at listen utvides med 

1. For fiber: 2 kcal/g - 8 kJ/g. 
2. For erythritol: 0 kcal/g - 0 kJ/g. 

Dette er de samme verdiene som er angitt i Matvaretabellen 2008. 
 
Referanseverdier: 
Bare vitaminer og mineraler som er angitt i forskriftens vedlegg 1 kan deklareres. Forutsetningen 
for deklarering er at de er til stede i betydelig mengde i matvaren, dette er definert som 15 % av 
de gitte referanseverdiene. Referanseverdiene er fra 1988 og listen er nå oppdatert for å ivareta 
ny vitenskapelig utvikling. Endringene er stort sett basert på en vitenskapelig utredning fra 
Scientific Committee on Food fra 2003, om revisjon av referanseverdiene. 
 
Ny vitaminer og mineraler på listen er vitamin K, kalium, klorid, kobber, mangan, fluor, selen, 
krom, og molybden med tilhørende  referanseverdier. Samtidig er referanseverdiene endret for 
vitaminene E, C, B6 og B12, tiamin, riboflavin, niacin, boitin, fosfor, magnesium og sink.  
 
Merknader 
Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1386 om deklarasjon av 
næringsinnhold. 
  
Endringer i forskriften medfører at bedriftene må foreta endringer i næringsdeklarasjon og 
dermed utarbeide ny emballasje, noe som medfører kostnader. Men disse utgiftene vil 
minimaliseres da endringsdirektivet sendes tidlig ut på høring slik at bedriftene har tid til utvikling 
av ny emballasje, samt får tid til å bruke opp lagrene. Likeledes gir direktivet lang overgangstid for 
omsetning av produkter som ikke er i overensstemmelse med direktivet, helt frem til 31. oktober 
2012. Det kan derfor sies at endringen ikke har særlige administrative eller økonomiske 
konsekvenser. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
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Rettsakten er vurder av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, 
Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og 
likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og 
handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 
rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
 
Kapittel XVI Kosmetikk 
 
32008 L 0088 Kommisjonsdirektiv 2008/88/EF av 23. september 2008 om tilpasning 
til den tekniske utvikling av vedlegg II og III til rådsdirektiv 76/768/EØF om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter (vedlegg II 
kap XVI HOD gr2) 

Sammendrag av innhold 

Dette direktivet medfører følgende endringer i vedleggene til EUs kosmetikkdirektiv 
(76/768/EØF): 
 

• 41 nye stoffer føres inn på forbudtlisten (vedlegg II), men forbys bare i hårfargeprodukter. 
Stoffenes kjemiske identitet fremgår av direktivet.  

• 5 stoffer fjernes fra listen som viser stoffer tillatt på visse betingelser (Vedlegg III). 
Disse 5 hører med blant de 41 som forbys. Av de 5 er det 3 som har vært midlertidig tillatt 
og nevnt i del 2 av vedlegg III med løpenumrene; 57, 59 og 60. De resterende 2 stoffene 
har hørt til under gruppebetegnelser i del 1 av vedlegget for løpenumrene 10 og 14. 
Gruppen med løpenummer 10 (diaminofenoler) er dermed uttømt slik at posisjon 10 
strykes fra listen. Posisjon 14 er for stoffet hydrokinon. Dette er tidligere blitt forbudt brukt 
som hudblekingsmiddel. Det blir nå også forbudt som hårfargemiddel.  
 

Merknader 

Direktivet medfører tilsvarende endring av forskrift 1995 nr 871 for produksjon, import og frambud 
mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.  
  
Administrative og økonomiske konsekvenser (konsekvensvurdering) 
Mattilsynet er ikke kjent med at Europakommisjonen har basert direktivet på noen 
konsekvensanalyse. Det er kun et ledd i et større arbeid med sikte på å komme frem til en 
positivliste for hårfargestoffer. Dette var et arbeid som startet i 2003, dvs. før rutinene med 
konsekvensanalyser helt hadde kommet på plass.      
 
I 10-året 1983 - 1993 ble flere hårfargestoffer forbudt på grunn av kreftfare. Resultatene fra en 
større epidemiologisk undersøkelse som ble publisert i 2001 forårsaket usikkerhet med hensyn til 
om hårfarging kan medføre kreft. Under henvisning til denne undersøkelsen tilrådde EUs 
vitenskapskomité ”Scientific Committee for Cosmetic and Non-food consumer Products” 
(SCCNFP) i 2001 at hårfargene ble gjennomgått for å få helsemessig kontroll med dem.  
 
Etter lengre tids press fra medlemslandene og Norge – og på grunnlag av SCCNFPs tilrådning - 
gikk Europakommisjonen i 2003 inn for at det skal opprettes en positivliste for hårfargestoffer 
basert på vitenskapskomiteens risikovurderinger og toksikologiske tester utført med moderne 
metoder og finansiert av industrien. I sammenheng med dette ble Europakommisjonen og 
medlemslandene enig om en strategi for å komme frem til positivlisten. Et element i strategien har 
vært å forby stoffene som industrien ikke i tilstrekkelig grad har undersøkt med hensyn til evne til 
å kunne forårsake helseskade ved normal hårfargebruk.  
 
Direktivet er det fjerde og siste i rekken av direktiver som forbyr slike usikrede 
hårfargestoffer. Dette gjelder nå til sammen 156 stoffer. Antakelig har flesteparten inngått i en 
"pool" av stoffer uten noen gang å ha vært i faktisk bruk. Etter det Mattilsynet kjenner til har 
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omtrent 30 av dem vært i bruk inntil det siste. Til sammen representerer disse ca 2 % av den 
hårfargemengden som årlig forbrukes tonnasjemessig. Enkelte data tyder på/viser at et flertall av 
dem er sterke allergener og at mange kan være/er mutagene. Dette gjelder ikke bare de som 
Mattilsynet vet har vært i bruk, men alle de usikrede stoffene.  
 
Siden ingen fullstendig sikkerhetsutsjekking er gjennomført (av vitenskapskomiteen) får man aldri 
brakt på det rene om bruken av dem eventuelt har medført uakseptabel livstidskreftrisiko. 
Forbudene som nå er innført er et "føre-var tiltak". De hindrer ytterligere helseskade i 
befolkningen av et visst (antakelig mindre) omfang. Det er Mattilsynets oppfatning at de 
representerer en økt beskyttelse av forbruker.  Etter det Mattilsynet kjenner til, produseres det for 
tiden ikke hårfargeprodukter eller hårfargeingredienser i Norge. Direktivet vil derfor ikke medføre 
nevneverdige økte kostnader for norsk næringsliv. Det vil heller ikke gi nevneverdige økte 
administrative kostnader.    
 
Gjennomføring av direktivet i norsk rett vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi det gir 
en viss helsegevinst, samtidig som kostnadene vil være neglisjerbare.   

Sakkyndige instansers merknader  

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, 
Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og 
likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og 
handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 
rettsakten EØS-relevant og akseptabel.  
 
 
32008 L 0123 Kommisjonsdirektiv 2008/123/EF av 18. desember 2008 om 
tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter (vedlegg 
II kap XV HOD gr2) 
 
Sammendrag av innhold 
 

• UV-filteret 4-aminobenzosyre (PABA) slettes fra positivlisten for UV-filtre (vedlegg IV) og 
føres opp i listen over stoffer som er forbudt i kosmetiske produkter med enhver funksjon 
(vedlegg II). 

• Det innføres en tillatelse til å benytte UV-filter med INCI-navn "Diethylamino 
Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate" i alle typer konserveringsmidler og ikke bare i 
solbeskyttelsesmidler. Slik tillatelse foreligger for alle andre UV-filtre som nevnt i vedlegg 
IV. 

Merknader 

Direktivet medfører tilsvarende endring av forskrift 1995 nr 871 for produksjon, import og frambud 
mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.  
  
Administrative og økonomiske konsekvenser (konsekvensvurdering) 
Av de 27 godkjente UV-filtrene listet i positivlisten for slike stoffer, ble 5 tatt opp i listen allerede i 
1983 uten grunnlag i noen risikovurdering. I 2006 ba mange medlemsland Kommisjonen sørge 
for at også disse ble gjennomgått av vitenskapskomiteen (SSCP). Dette er nå utført og SCCP 
kunne ikke konkludere for PABAs vedkommende fordi industrien ikke hadde lagt frem data som 
etterspurt. Industrien - dvs. de større bedriftene innen EU - bruker ikke filteret lengre og ønsket 
ikke å avsette midler til nye kostbare tester. "Public consultation" med forslag om forbud er 
gjennomført uten innsigelse fra noen kant. PABA var ikke i bruk i Norge da SNT undersøkte 
markedet for solkremer i 1994 og heller ikke da Mattilsynet gjennomførte et solkremprosjekt i 
2004. På 80-tallet medførte bruken en del allergiproblemer i Norge (rapporter i vitenskapelig 
litteratur). PABA kan være i bruk i solbeskyttelsesprodukter som produseres i noen tredjeland 
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og vil dermed potensielt kunne komme inn på det norske markedet. Et forbud vil derfor ha 
en beskyttelseseffekt. Det er ingen kostnader forbundet med dette tiltaket.  
 
SCCP har vurdert det slik at det er helsemessig forsvarlig å tillate bruk av også det nyeste UV-
filteret på listen, "Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate", i også  andre kosmetiske 
produkter enn de typiske solbeskyttelsesproduktene, dvs i andre hudkremer, lip-glosser etc. Dette 
filteret er et UVA-filter som det ikke er så mange av. Bruken vil trolig øke de ikke-typiske 
solbeskyttelsesproduktenes evne til å beskytte mot UV-stråler. Tiltaket har derfor en helsegevinst. 
Industrien har ønsket tiltaket og kostnadene ved det er neglisjerbare.    
 
Gjennomføring av direktivet i norsk rett vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi det gir en 
helsegevinst, samtidig som kostnadene vil være neglisjerbare.  

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, 
Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og 
likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og 
handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 
rettsakten EØS-relevant og akseptabel.  
 

32009 L 0006 Kommisjonsdirektiv 2009/6/EF av 4. februar 2009 om tilpasning til 
den tekniske utvikling av vedlegg II og III til rådsdirektiv 76/768/EØF om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter (vedlegg II 
kap XVI HOD gr2) 

Sammendrag av innhold 

Dette direktivet regulerer følgende 5 kosmetikkingredienser ved å endre vedleggene til EUs 
kosmetikkdirektiv (76/768/EØF). 
 

• Toluen  
Tillates i negleprodukter - og bare i disse - opp til en konsentrasjon på 25 %. Det innføres 
krav om at negleprodukter som inneholder toluen merkes med advarselssetningene: 
"Holdes vekk fra barn. Må bare brukes av voksne." (nevnes i vedlegg III)  

• Vitamin K1 
Forbys (nevnes i vedlegg II). 

• Dietylenglycol 
Forbys utenom sporforekomster opp til 0,1% (nevnes i vedlegg II og III).  

• Butoksidiglycol 
 Tillates som løsningsmiddel opp til 9 % i hårfargeprodukter, men ikke i 
 sprayhårfargeprodukter (nevnes i vedlegg III).  

• Butoksietanol  
 Tillates som løsningsmiddel opp til 4 % i oksidative hårfargeprodukter som ikke er på 
 sprayform og opp til 2 % i andre hårfargeprodukter som ikke er på sprayform (nevnes i 
 vedlegg III).  
 

Merknader 

Direktivet medfører tilsvarende endring av forskrift 1995 nr 871 for produksjon, import og frambud 
mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.  

Sakkyndige instansers merknader 

I Norge står medlemmene av Kosmetikkleverandørenes forening (KLF) for 70 - 80 % av utbudet. 
KLF er tilsluttet den europeiske bransjeorganisasjonen "The European Cosmetics Association" 
(COLIPA) som uten unntak tas med i arbeidet med endringsdirektiver. Hjemlig kosmetikkindustri 
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er derfor alltid meget godt orientert om de kommende bestemmelser lenge før de er offentliggjort i 
EUs "Official Journal". Direktivet er derfor ikke sendt på tidlig høring.  
 
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, 
Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og 
likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og 
handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 
rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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-KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 
 
RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT 
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM VURDERES Å GRIPE 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
32008 D 1298 Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1298/2008 av 16. desember 
2008 om skiping av handlingsprogrammet Erasmus Mundus 2009-2013 for å betre 
kvaliteten innanfor høgare utdanning og å fremje tverrkulturell forståing gjennom 
samarbeid med tredjestatar (prot 31 KD gr1) 

Sammendrag av innhold 

Målsettingen med programmet er å bidra til å styrke kvaliteten og tiltrekningskraften til europeisk 
høyere utdanning og til å fremme interkulturell forståelse gjennom samarbeid med høyere 
utdanningsinstitusjoner fra tredjeland, dvs. utenfor EU/EØS-området. 
Det nye programmet er en videreføring og utvidelse av dagens Erasmus Mundus-program 
(2004–2008). Programmet er et samarbeidsprogram for europeiske høyere 
utdanningsinstitusjoner på master- og/eller doktorgradsnivå der institusjonene går sammen i 
konsortier for å tilby en felles grad. Samarbeidet kan også inkludere høyere 
utdanningsinstitusjoner i tredjeland. 
 
Programmet består av tre hoveddeler: 
 
Tiltaksområde 1 har støtteordninger for Erasmus Mundus-fellesgrader inkludert stipendordning. 
Dette tiltaksområdet vil blant annet støtte etableringen av utvalgte Erasmus Mundus-master- og 
doktorgradsprogrammer og stipender til studenter og akademikere. Nytt er at det nå vil kunne bli 
gitt støtte til utvikling av felles europeiske doktorgradsprogrammer, mens det i første periode bare 
var støtteordning for mastergradsprogrammer. Videre vil det nå kunne gis stipender til europeiske 
studenter, noe som også er nytt. Slike stipender vil være såkalte "full-study scholarships", og de 
vil kunne gis både i tilknytning til master- og doktorgradsprogrammer. En kan imidlertid ikke få 
støtte for samme aktivitet fra flere EU-programmer, noe som vil innebære at en ikke kan få 
Erasmus Mundus-stipend om en får støtte fra Livslang læringsprogrammet (Erasmus-delen) eller 
Marie Curie-stipend fra 7. rammeprogram for forskning. Videre vil det kunne gis stipender for 
kortere perioder til akademikere (europeiske eller fra tredjeland) som besøker institusjoner som 
deltar i programmet. 
 
Tiltaksområde 2 har støtteordninger for Erasmus Mundus-partnerskap med høyere utdannings-
institusjoner i tredjeland og vil også inkludere en stipendordning. Denne delen av programmet er 
en sterkere integrering av de såkalte ”vinduer for eksternt samarbeid” som fantes i forrige 
programperiode. Slike partnerskap er ment å etablere samarbeid mellom institusjoner i Europa og 
verden utenfor, uten at det nødvendigvis blir etablert felles master- eller doktorgradsprogrammer. 
Samarbeidet vil kunne omfatte kompetanseoverføring, utveksling av studenter på alle nivåer opp 
til postdoktor, ordninger for godkjenning av studieperioder, samt utveksling av 
undervisningspersonale. I forbindelse med et slikt samarbeid vil det etableres stipendordninger 
under programmet. Målet er å styrke institusjoner i tredjelands evne til internasjonalt samarbeid.  
 
Tiltaksområde 3 har støtteordninger for tiltak som tar sikte på å styrke tiltrekningskraften til 
europeisk høyere utdanning. Dette kan dreie seg om aktiviteter knyttet til utvikling av 
utdanningstilbud, kvalitetssikringsordninger, godkjenningsordninger, utvikling av læreplaner, 
mobilitet, og så videre. I en slik sammenheng kan det gis støtte til studier, konferanser, nettverk, 
piloter eller lignende. Organisasjoner i minst tre ulike europeiske land må være med for at 
aktiviteten skal være støtteberettiget. Inkludert i tiltaksområde 3 ligger også den teknisk-
administrative støtten rundt programmet, til Executive Agency, evalueringer, analyser og 
eksperter til søknadsvurderinger. 
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Programmet har ulike finansieringskilder for de ulike tiltaksområdene. Tiltaksområde 1 og 3 tas 
fra den delen av EU-budsjettet hvor Norge vanligvis deltar og bidrar gjennom EØS-avtalen, mens 
tiltaksområde 2 ikke gjør det. Tiltaksområde 2 tas fra ulike fond og instrumenter for EUs globale 
aktiviteter som for en stor del vil falle inn under det som karakteriseres som bistandsmidler (the 
European Neighbourhood and Partnership Instrument, the Instrument for Pre-Accession 
Assistance, the Development Cooperation and Economic Cooperation Policy Instrument, the 
European Development Fund og the Industrialised Countries Instrument). 

Merknader 

Kunnskapsdepartementet vil være overordnet ansvarlig for den norske deltakelsen i Erasmus 
Mundus II-programmet. Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) vil være 
nasjonalt kontor (”struktur”) med ansvar for nasjonal gjennomføring, informasjon om programmet 
og rapportering til EU, slik de var i første programperiode.  
 
EØS-komiteens beslutning vil innebære en forpliktelse for EØS/EFTA-statene til å bidra i 
finansieringen av programmet. Programmet vil for hele perioden ha et totalbudsjett på ca. 954 
millioner euro. Til sammenlikning var det avsatt 230 millioner euro til programmet i 2004–2008. 
Dette ble supplert med penger fra budsjettet for ”eksterne aktiviteter”, dvs. bistandsmidler, slik at 
det samlede beløp ble 296,1 millioner euro. Fordelingen av utgiftene mellom EU-medlemsstatene 
og EFTA-statene i EØS beregnes årlig ut fra BNP. 
 
Tiltaksområde 1 og 3 er gitt et totalbudsjett på 493,69 millioner euro.  For 2009 vil den norske 
kontingenten for disse tiltaksområdene utgjøre ca. 17,1 millioner kroner.  
Deltaking i Erasmus Mundus II tiltaksområde1 og 3 forutsetter også at det bevilges midler til 
administrasjon av programmet nasjonalt. Det er Senter for internasjonalisering av høyere 
utdanning (SIU) som utfører disse oppgavene, og SIU har fått midler til dette i 2009, med 
forbehold om Stortingets tilslutning til programmet. 
 
I første programperiode har Norge deltatt aktivt i alle fem utlysningsrundene. Ni norske høyere 
utdanningsinstitusjoner deltar i dag i 14 av til sammen 103 felles Erasmus Mundus-mastergrader, 
og de er koordinatorer i to. I tillegg deltar norske universiteter og høyskoler i fire av de totalt 14 
nettverkene som skal vise partnere fra andre land utenfor Europa at europeisk høyere utdanning 
er attraktiv. Dette er god aktivitet tatt i betraktning at Norge har rundt 2 % av antall europeiske 
studenter og i dag betaler ca. 2 % av budsjettet, men deltar i ca. 14 % av programaktivitetene, 
inkludert mastergradene. Prosentvis er norsk deltakelse på nivå med Sveriges, mens Finlands og 
Danmarks deltakelse ligger i underkant av 10 %.  
 
Deltakelsen i Erasmus Mundus bidrar til å oppfylle Kunnskapsdepartementets 
internasjonaliseringsstrategi gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid både på faglig og 
institusjonelt nivå, gir impulser til faglig utvikling/studieplanutvikling og faglig engasjement, utvikler 
samarbeid av høy kvalitet med både europeiske og tredjelands høyere utdanningsinstitusjoner, 
gir tilgang til mange høyt kvalifiserte studenter som stimulerer fagmiljøene, og setter Norge på 
utdanningskartet for dyktige, internasjonale, mobile studenter. 
 
Med veksten i aktivitet når det gjelder samarbeid med land utenfor Europa i den nye 
programperioden, vil Erasmus Mundus II også være et nyttig redskap for videre utbygging av 
universitets- og høgskolesamarbeidet mellom Norge og land på andre kontinenter. 
Kunnskapsdepartementet vil i den nye programperioden arbeide for å øke deltakelsen i Erasmus 
Mundus-programmet ytterligere. 
 
Stortinget ga 12. mai 2009 sitt samtykke til deltakelse i tiltaksområde 1 og 3 i programmet (jf. 
St.prp. nr. 56 (2008-2009)). 

Sakkyndige instansers merknader 

Kunnskapsdepartementet tilrår deltakelse i programmet. 
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-LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 
 
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Vedlegg I  Veterinære og plantesanitære forhold 
 
Kapittel III Plantesanitære forhold 
 
32008 L 0124 Kommisjonsdirektiv 2008/124/EF av 18. desember 2008 om 
begrensning av omsetning av såvare av visse arter av fôrvekster og olje- og 
fibervekster til såvare kun av klassebasis og klassesertifisert (vedlegg I kap III LMD 
gr2) 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten er kun en teknisk sammenstilling av to tidligere fastsatte rettsakter 
(kommisjonsdirektivene 75/502/EØF og 86/109/EØF) som over tid har vært gjennom flere 
endringer. Det var nå ansett som hensiktsmessig å få samordnet og klargjort bestemmelsene 
gjennom å fastsette et helt nytt direktiv. 
 
Det materielle innholdet i 2008/124/EF gjelder en avgrensning av omsetning av såvare av en 
rekke arter av fôr- og olje-/fibervekster til kun klassebasis og klassesertifisert. Disse 
klassene innebærer en offentlig sertifisering. Det er dermed ikke tillatt å omsette såvare av klasse 
handelsfrø for de aktuelle artene, en klasse der såvaren ikke er offentlig sertifisert. 

Merknader 

Rettsaktene 75/502/EØF og 86/109/EØF er tidligere implementert i Norge gjennom fastsettelse 
i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. 2008/124/EF skulle derfor i utgangspunktet 
kun kreve endring i hjemmelsfeltet i nevnte forskrift. Ved gjennomgangen av innholdet i direktivet 
har det imidlertid vist seg at det er enkelte mangler ved gjennomføringen i såvareforskriften. 
Primært gjelder det at avgrensningen for omsetning som klasse handelsfrø ikke er gjort gjeldende 
for alle de arter som er fastsatt i direktivet. I praksis vil dette neppe ha betydning i Norge, da 
omsetning av klasse handelsfrø så langt ikke har vært praktisert her i landet. Mattilsynet tar 
imidlertid sikte på å foreta de nødvendige rettinger i forskriften så snart som mulig, fortrinnsvis 
samtidig med andre forestående endringer. 
 
Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og 
matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- 
og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og 
handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 
rettsakten EØS-relevant og akseptabel.  
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-MILJØVERNDEPARTEMENTET 
 
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Vedlegg XX Miljø 
 
Kapittel II Vann 
 
32006 L 0118 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EF av 12. desember 
2006 om beskyttelse av grunnvann mot forurensning og forringelse  (vedlegg XX 
kap II MD gr2) 

Sammendrag av innhold   

Bakgrunnen for nytt grunnvannsdirektiv er EUs rammedirektiv for vann (direktiv 2000/60/EF) 
artikkel 17 som forutsetter at det skal utarbeides et eget datterdirektiv for grunnvann. 
Grunnvannsdirektivet skal utfylle rammedirektivet for vann og andre relevante direktiver (som 
f.eks. deponi-, drikkevanns- og nitratdirektivene). Direktivet gir kriterier for vurdering av "god 
kjemisk tilstand" for grunnvann, kriterier for identifikasjon og reversering av vesentlige og 
vedvarende stigende tendenser i konsentrasjonen av forurensende stoffer i grunnvann og kriterier 
for å definere utgangspunkter for å reversere trendene. Grunnvannsdirektivet skal også integrere 
kravene i Kommisjonens eksisterende grunnvannsdirektiv (direktiv 80/68/EØF) som iht. 
rammedirektivet for vann faller bort i 2013.  
 
Hovedmålet med grunnvannsdirektivet er å forhindre og kontrollere forurensning av grunnvann. 
Dette gjøres ved at det etableres felles EU-kvalitetsstandarder for nitrater og pesticider. Videre 
skal medlemsstatene innen 22. desember 2008 etablere terskelverdier for stoffer som bidrar til at 
grunnvannsforekomster blir karakterisert som "i faresonen", blant annet for syv naturlig 
forekommende og to syntetiske stoffer fastlagt av EU. Det stilles krav om at negative 
utviklingstrender i forurensningssituasjonen skal identifiseres og reverseres og om tiltak for å 
forhindre og begrense forurensning fra punktkilder og diffuse kilder. 
  
Administrative ordninger, herunder unntaksmuligheter, rullering av tiltaksprogram og 
forvaltningsplaner, samt krav til overvåking, følger av rammedirektivet for vann.     

Merknader  

Direktivet er hjemlet i EF-traktaten artikkel 175 (1). 
 
Gjeldende norsk regelverk og politikk på området: 
Norge har gjennomført det eksisterende grunnvannsdirektivet (direktiv 80/68/EØF) ved en 
henvisningsforskrift hjemlet i forurensningsloven, jf. forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av 
forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 17 Utslipp av farlige stoffer til vann. I praksis 
forvaltes grunnvann i Statens Forurensningstilsyn (SFT) på enkeltsaksnivå ved at SFT stiller 
vilkår i utslippstillatelser som regulerer/hindrer forurensning av grunnvann.  
 
Det vil ikke være behov for lovendring til gjennomføring av direktivet. Forskrift til gjennomføring av 
direktivet kan hjemles i eksisterende lovgivning, herunder forurensningsloven.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser:  
Konsekvensene må vurderes i lys av kravene i rammedirektivet for vann, ettersom administrative 
ordninger, overordnede miljømål og krav til overvåking følger av dette direktivet.   
Innføring av nytt grunnvannsdirektiv forventes sammen med kravene i rammedirektivet for vann å 
gi positive miljøeffekter i form av en mer helhetlig forvaltning av grunnvann både med hensyn til 
kvalitet og kvantitet. Direktivet kan bli en ny drivkraft til å rydde opp i forurensning som tilføres 
grunnvannsforekomstene fordi direktivet stiller krav om bedre oversikt over 
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forurensningssituasjonen og sanering eller risikokontroll av både historiske og nye 
forurensningskilder.       

Sakkyndige instansers merknader 

SFT har hatt Kommisjonens direktivforslag av 19. september 2003 på nasjonal høring. 
SFT mottok kommentarer fra Folkehelseinstituttet, LO, Statsbygg, Sosial- og helsedirektoratet, 
Landbruksdepartementet, NORVAR, NVE, Forsvarsbygg, Jordforsk, NIVA og NGU. Generelt er 
alle instanser positive til forslaget til nytt grunnvannsdirektiv.   
 
Flere uttalelser forutsetter samordning med implementeringen av rammedirektiv for vann. Dette 
understrekes av Landbruksdepartementet, NORVAR og NVE, som også eksplisitt sier at 
direktivet må knyttes til forurensningslovgivningen.  
Sosial- og helsedirektoratet peker på problemet med avisingsvæske og grunnvann. De anser at 
tilsyn med slike forurensninger må inkluderes når det stilles opp kriterier for vurdering av 
grunnvannets kjemiske status. Folkehelseinstituttet påpeker at effekter av plantevernmidler i 
grunnvannet er for lite kjent.  
 
Arbeidsgruppen (Working Group C on groundwater) under den felles implementeringsstrategien 
for rammedirektivet for vann har forberedt arbeidet knyttet til grunnvann ved å utarbeide 
dokumenter/veiledere bl.a. for kjemisk tilstand og trender; overvåking; og fastlegging av 
terskelverdier for forurensning. Avhengig av faglig tema har NGU, NVE, SFT m.fl. deltatt på 
møtene fra norsk side.  
 
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og 
kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- 
og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, 
Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartemenetet er 
representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
 
Kapittel III Luft 
 
32006 R 1784  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1784/2006 av 4. desember 2006 om 
endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 vedrørende 
innsatskjemikalier (vedlegg XX kap III MD gr2) 

Sammendrag av innhold 

Forordningen endrer vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2037/2000 om ozonreduserende stoffer. 
Vedlegget omhandler prosesser hvor bruken av hydrofluorkarboner (HKFK) som 
prosesshjelpestoff, reguleres særskilt i forordningen (bruken er unntatt det generelle forbudet og 
tillatt i noen tilfeller). Endringsforordningen legger til et nytt bruksområde gjennom ny bokstav f. 
 
Forordningen er en følge av beslutning XVII/7 under Montrealprotokollen, som Norge er part til. 

Merknader  

Forordning 2037/2000 har hjemmel i artikkel 175(1) i Romatraktaten. 
Forordning 2037/2000 er inkorporert i norsk rett i produktforskriften kap. 6. 
 
Rettsakten må inkorporeres i norsk rett gjennom endringer i vedlegg V til produktforskriftens kap. 
6. Inkorporeringen av denne forordningen vil også ivareta inkorporeringen av forordning (EF) 
2077/2004 som også endrer vedlegg VI til forordning (EF) 2037/2000. 
 
Rettsakten ventes ikke å medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser. 
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Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Fiskeri- og 
kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- 
og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, 
Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er 
representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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-NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET  
 
RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT 
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM VURDERES Å GRIPE 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter 
 
32004 R 1321 Rådsforordning (EF) nr. 1321/2004 av 12. juli 2004 om opprettelse av 
strukturer for forvaltning av europeiske programmer for satellittbasert 
radionavigasjon (prot 31 NHD gr1) 

Sammendrag av innhold 

Ved forordning (EF) nr. 1321/2004 opprettes et fellesskapsorgan kalt Den europeiske 
tilsynsmyndighet for GNSS (”myndigheten”), som skal ivareta offentlige interesser i forbindelse 
med de europeiske GNSS-programmene og være tilsynsmyndighet for dem. Den skal være 
konsesjonsgivende myndighet overfor den private konsesjonsinnehaveren som er ansvarlig for å 
gjennomføre og lede Galileos utplasseringsfase og driftsfase. Den skal forvalte de midler den har 
fått tildelt særskilt til de europeiske GNSS-programmene og overvåke den samlede 
økonomistyringen. Den skal være ansvarlig for moderniseringen og utviklingen av nye 
generasjoner av systemet. Den skal sikre at systemets deler er behørig sertifisert og håndtere 
alle sider ved systemets sikkerhet og pålitelighet.  
 
Når det gjelder den statlige tjenesten («Public Regulated Service» eller «PRS») skal myndigheten 
fastsette spesifikasjoner og instruksjoner for framstillingen av PRS-mottakere i samsvar med 
Rådets fastsatte politikk for tilgang til PRS og fastlegge retningslinjer for gjennomføringen av 
forvaltningsreglene for PRS i medlemsstatene. 
 
Styret kan nedsette en vitenskapelig og teknisk komité, og skal nedsette en komité for systemets 
sikkerhet og pålitelighet. ESA (European Space Agency = Den europeiske romorganisasjonen) 
skal anmodes om å gi myndigheten teknisk og vitenskapelig støtte.   
 
Myndigheten skal eie samtlige materielle og immaterielle eiendeler som fellesforetaket Galileo 
overdrar til myndigheten når utviklingsfasen er fullført. Tilsvarende eiendomsrett vil gjelde for 
EGNOS.   
 
Styret skal bestå av én representant utnevnt av hver medlemsstat og én representant utnevnt av 
Kommisjonen. Styremedlemmenes mandatperiode skal være fem år.    
 
For øvrig beskriver forordningen det ansvar som tillegges myndigheten, myndighetens styre og 
daglig leder og de ansatte.   
 
Om tredjestaters deltaking heter det at: 
1. Myndigheten skal være åpen for deltaking for tredjestater som har inngått avtaler med Det 
europeiske fellesskap om dette. 
2. I henhold til relevante bestemmelser i disse avtalene vil det bli utarbeidet ordninger som blant 
annet skal angi arten, omfanget og utformingen av disse statenes deltaking i myndighetens 
arbeid, herunder bestemmelser om deltaking i myndighetens initiativer, om finansielle bidrag og 
om personale. 
3. Tredjestaters deltaking i myndigheten skal framlegges for Rådet for godkjenning. 

Merknader 

Norge har deltatt finansielt og industrielt i utviklingen av Galileo gjennom European Space 
Agency (ESA). I utviklingsfasen deltok Norge både gjennom ESA og på EU-siden av 
programmet. Stortinget vedtok i juni 2009 en avtale mellom Norge og EU om deltakelse i 
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utbyggingsfasen. Galileo blir som følge av avtalen innlemmet i protokoll 31 i EØS-avtalen. Norges 
deltakelse i utbyggingsfasen medfører forpliktelser på rundt 69 mill. euro for perioden 2008-
2013. I tillegg vil det påløpe administrasjonskostnader for Norsk Romsenter og Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet samt et mulig bidrag i form av en nasjonal ekspertstilling i Kommisjonen, på 
samlet 6,3 mill. kroner årlig.    
 
Norges deltakelse i Galileo har betydning for Norges forhold til EU, og muligheten for samarbeid 
om felles infrastruktur. Galileo representerer tverrsektoriell merverdi og samfunnsnytte, spesielt i 
nordområdene. Deltakelse i Galileo har også stor betydning for Norges rolle i det europeiske 
samarbeidet innen romvirksomhet i ESA og EU generelt og satellittnavigasjon spesielt. Norges 
rolle i Galileo vil ha stor betydning for norske næringsinteresser, og de mulighetene norsk 
romrelatert industri vil ha innenfor et stadig tettere samarbeid mellom EU og ESA. 
 
Stortinget ga 11. juni 2009 sitt samtykke til deltakelse i EØS-komitébeslutningen om Galileo og 
EGNOS (jf. St.prp. nr. 54 (2008-2009). 

Sakkyndige instansers merknader 

Nærings- og handelsdepartementet tilrår at beslutningen innlemmes i EØS-avtalen. 
 
32006 R 1942 Rådsforordning (EF) nr. 1942/2006 av 12. desember 2006 om endring 
av rådsforordning (EF) nr. 1321/2004 om etablering av styringsstrukturer for de 
europeiske satellittbaserte radionavigasjonsprogrammene (prot 31 NHD gr1) 

Sammendrag av innhold   

Fellesforetaket Galileo (Galileo Joint Undertaking) ble opprettet ved forordning (EF) nr. 876/2002 
for å gjennomføre utviklingsfasen av Galileo og forberede de etterfølgende fasene, med en 
løpetid frem til utgangen av 2006. Formålet med rådsforordning 1942/2006 var å sikre at Den 
europeiske tilsynsmyndigheten for GNSS (Galileo Supervisory Authority) kunne overta ansvaret 
for den resterende del av utviklingsfasen, som da var forsinket, når Fellesforetaket Galileo sluttet 
å operere pr. 31.12.2006.   
 
Galileo Supervisory Authority (GSA) ble opprettet ved rådsforordning 1321/2004, og skulle være 
ansvarlig for utbyggings- og driftsfasen av Galileo. Ettersom GSA allerede var opprettet 
og operativt ved utgangen av 2006, foreslo Europakommisjonen at Fellesforetaket Galileo skulle 
legges ned ved utgangen av 2006 og overføre sine oppgaver og eiendeler til GSA, herunder 
materielle rettigheter. Dette ville hindre duplisering av organisasjon og ressurser. GSAs mandat 
måtte som følge av dette endres til å kunne være ansvarlig for å fullføre utviklingsfasen av 
Galileo, samt å kunne bedrive forskningsaktiviteter. 

Merknader 

I forordningen  ble det gjort endringer blant annet knyttet til eierskap av infrastrukturen til Galileo. 
EC (European Community) skal eie alle materielle og immaterielle aktiva som skapes eller 
utvikles av konsesjonsinnehaveren. I tillegg skal det nedsettes en komité for systemets sikkerhet 
og pålitelighet, som skal bestå av en representant fra hvert medlemsland og en fra Kommisjonen 
samt utvalgte observatører. Norge er gjennom EØS-avtalen sikret deltagelse uten stemmerett i 
sikkerhetskomiteen.    
 
Norge har deltatt finansielt og industrielt i utviklingen av Galileo gjennom European Space 
Agency (ESA). I utviklingsfasen deltok Norge både gjennom ESA og på EU-siden av 
programmet. Stortinget vedtok i juni 2009 en avtale mellom Norge og EU om deltakelse i 
utbyggingsfasen. Galileo blir som følge av avtalen innlemmet i protokoll 31 i EØS-avtalen. Norges 
deltakelse i utbyggingsfasen medfører forpliktelser på rundt 69 mill. euro for perioden 2008-
2013. I tillegg vil det påløpe administrasjonskostnader for Norsk Romsenter og Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet samt et mulig bidrag i form av en nasjonal ekspertstilling i Kommisjonen, på 
samlet 6,3 mill. kroner årlig.  
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Norges deltakelse i Galileo har betydning for Norges forhold til EU, og muligheten for samarbeid 
om felles infrastruktur. Galileo representerer tverrsektoriell merverdi og samfunnsnytte, spesielt i 
nordområdene. Deltakelse i Galileo har også stor betydning for Norges rolle i det europeiske 
samarbeidet innen romvirksomhet i ESA og EU generelt og satellittnavigasjon spesielt. Norges 
rolle i Galileo vil ha stor betydning for norske næringsinteresser, og de mulighetene norsk 
romrelatert industri vil ha innenfor et stadig tettere samarbeid mellom EU og ESA. 
 
Stortinget ga 11. juni 2009 sitt samtykke til deltakelse i EØS-komitébeslutningen om Galileo og 
EGNOS (jf. St.prp. nr. 54 (2008-2009). 

Sakkyndige instansers merknader 

Nærings- og handelsdepartementet tilrår at beslutningen innlemmes i EØS-avtalen. 
 
 
32008 R 0683 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 683/2008 av 9. juli 
2008 om den videre gjennomføringen av europeiske 
satellittnavigasjonsprogrammer (EGNOS og Galileo) (prot 31 NHD gr1) 

Sammendrag av innhold 

Forordningen fastsetter regler for den videre gjennomføringen av programmene Galileo og 
EGNOS (2008-2013), herunder reglene om Felleskapets styring og finansielle bidrag. Galileo-
programmet omfatter: 
 
1)      En utformingsfase, avsluttet i 2001.  
2)      En utviklings- og godkjenningsfase som blant annet omfatter bygging og oppsending av den 
første satellitten og opprettelse av de første bakkebaserte infrastrukturanleggene, planlagt 
avsluttet i 2010.  
3)      En utplasseringsfase som omfatter opprettelse av hele infrastrukturen i rommet og på 
bakken, og forberedelser til driftsfasen, planlagt avsluttet i 2013.  
4)      En driftsfase som omfatter videre utvikling, drift og markedsføring.   
 
Utviklings- og godkjenningsfasen finansieres av Fellesskapet og ESA. Utplasseringsfasen 
finansieres av Fellesskapet. Kommisjonen skal i 2010 fremlegge for Europaparlamentet og Rådet 
et forslag om de offentlige midlene og forpliktelsene som er nødvendige for den finansielle 
programplanleggingen som begynner i 2014, og som også omfatter driftsfasen. Tredjeland og 
internasjonale organisasjoner kan bidra med ytterligere finansiering gjennom egne avtaler. Drift 
av EGNOS finansieres av Fellesskapet, og eventuelt av tredjeland gjennom egne avtaler. Det er 
bevilget 3,4 mill Euro til programmene for perioden 1.1.07 til 31.12.13.   
 
Offentlig styring av programmene skal bygge på en klar kompetansefordeling mellom 
Fellesskapet v/Kommisjonen, tilsynsmyndigheten og ESA. Kommisjonen er ansvarlig for 
forvaltningen av programmene, herunder spørsmål knyttet til sikkerhet. Sikkerhetsspørmål 
omfatter tekniske krav om kontroll av tilgang til og håndtering av teknologi som ivaretar 
systemenes sikkerhet og sikkerheten til Den europeiske union. Forordningen gir også 
bestemmelser vedørerende enkeltpersoner, medlemslandenes og tredjelands ansvar knyttet til 
sikkerhetsregler. Videre gir den bestemmelser for tilsynsmyndighetens oppgaver.   
 
Fellesskapets regler for offentlige innkjøp får anvendelse på utplasseringsfasen, uten at det 
påvirker tiltak som er nødvendige for å beskytte EUs sikkerhetsinteresser. Det er et mål å fremme 
avbalansert deltakelse på alle nivåer, herunder små og mellomstore bedrifters deltakelse i alle 
medlemsstater. Innkjøp av infrastruktur skal deles i seks store arbeidsdeler, hvor en aktør eller 
gruppe av aktører høyst får kontrakt på to av disse seks. 40 pst av samlet verdi av virksomheten 
skal settes ut til underleverandører.   
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Gjennom en flerårig delegeringsavtale med ESA reguleres ESAs rolle i forbindelse med særlig 
utplasseringsfasen, herunder budsjettgjennomføring, mangelfull oppnåelse av kontrakter og 
eierskap til immaterielle rettigheter.   
Kommisjonen skal bistås av Komiteen for de europeiske GNSS-programmene. Representanter 
for tilsynsmyndigheten og ESA kan delta som observatører. Tredjeland og internasjonale 
organisasjoner kan delta på vilkår fastsatt i komiteens forretningsorden.   
 
I vedlegg til forordningen spesifiseres de særlige mål for Galileo- og EGNOS-programmene. 

Merknader 

Norge har deltatt finansielt og industrielt i utviklingen av Galileo gjennom European Space 
Agency (ESA). I utviklingsfasen deltok Norge både gjennom ESA og på EU-siden av 
programmet. Stortinget vedtok i juni 2009 en avtale mellom Norge og EU om deltakelse i 
utbyggingsfasen. Galileo blir som følge av avtalen innlemmet i protokoll 31 i EØS-avtalen. Norges 
deltakelse i utbyggingsfasen medfører forpliktelser på rundt 69 mill. euro for perioden 2008-
2013. I tillegg vil det påløpe administrasjonskostnader for Norsk Romsenter og Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet samt et mulig bidrag i form av en nasjonal ekspertstilling i Kommisjonen, på 
samlet 6,3 mill. kroner årlig.     
 
Norges deltakelse i Galileo har betydning for Norges forhold til EU, og muligheten for samarbeid 
om felles infrastruktur. Galileo representerer tverrsektoriell merverdi og samfunnsnytte, spesielt i 
nordområdene. Deltakelse i Galileo har også stor betydning for Norges rolle i det europeiske 
samarbeidet innen romvirksomhet i ESA og EU generelt og satellittnavigasjon spesielt. Norges 
rolle i Galileo vil ha stor betydning for norske næringsinteresser, og de mulighetene norsk 
romrelatert industri vil ha innenfor et stadig tettere samarbeid mellom EU og ESA.  
 
Norge har deltatt i de tidligere fasene av Galileo og EGNOS. Det er av stor betydning for Norge at 
en avtale om deltakelse i utplasseringsfasen gir anledning til å delta i alle styrende organer. 
 
Stortinget ga 11. juni 2009 sitt samtykke til deltakelse i EØS-komitébeslutningen om Galileo og 
EGNOS (jf. St.prp. nr. 54 (2008-2009). 
 

Sakkyndige instansers merknader 

Nærings- og handelsdepartementet tilrår at beslutningen innlemmes i EØS-avtalen. 
 
 
EØS-komitébeslutning om deltakelse for budsjettåret 2009 i samarbeid om 
gjennomføring og utvikling av det indre marked (budsjettpostene 12.01.04.01, 
12.02.01, 02.03.01 og 02.01.04.01) (prot 31 NHD gr1) 

Sammendrag av innhold 

Budsjettpostene 12.01.04.01, 12.02.01, 02.03.01 og 02.01.04.01 om gjennomføring og utvikling 
av det indre marked finansierer en rekke aktiviteter som administreres av generaldirektoratene for 
henholdsvis det indre marked og for næringspolitikk i Europakommisjonen. Formålet med 
aktivitetene er å legge til rette for et mer velfungerende indre marked. Aktivitetene omfatter bl.a. 
den uformelle problemløsningsmekanismen SOLVIT, informasjonssystemet for det indre marked 
(IMI), nettportalen ”Your Europe” med informasjon til privatpersoner og bedrifter samt ulike 
studier, utvikling av statistikk og undersøkelser av hvordan det indre marked fungerer. 

Merknader  

Norsk bidrag til budsjettpostene ligger an til å være € 540.000. De forventede økonomiske 
konsekvenser for deltakelse er innarbeidet i budsjettet til Nærings- og handelsdepartementet for 
2009. Utover dette bidraget anses ikke deltakelse å medføre økonomiske eller administrative 



 35

konsekvenser i Norge. Norge vil imidlertid bli inkludert i aktiviteter under budsjettpostene. Dette vil 
synliggjøre norsk deltakelse i det indre marked og bidra til økt kjennskap til at norske bedrifter og 
privatpersoner har fulle rettigheter i det indre marked. Norske bedrifter og privatpersoner vil blant 
annet kunne møte på færre problemer i andre EØS-land og de vil i større grad bli klar over sine 
egne rettigheter og kunne benytte seg av dem. Flere av aktivitetene kan bidra til økt kunnskap i 
forvaltningen om problemer eller utfordringer knyttet til gjennomføring av det indre marked, i 
Norge og ellers i EØS-området. 

Sakkyndige instansers merknader 

Nærings- og handelsdepartementets vurdering er at deltakelse i aktivitetene under denne 
budsjettlinjen er i vår felles interesse og vil være et viktig bidrag til å øke kjennskapen til norsk 
deltakelse i det indre marked. Det vil således bidra positivt til verdiskaping i Norge og ellers i 
EØS-området.  
 
 
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Vedlegg XIII Transport 
 
Kapittel V Sjøtransport 
 
32009 D 0083 Kommisjonsvedtak 2009/83/EF av 23. januar 2009 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 725/2004 med hensyn til IMOs 
ordning for et entydig identifikasjonsnummer for rederier og registrerte eiere 
(vedlegg XIII kap V NHD gr2) 

Sammendrag av innhold 

Kommisjonsvedtak 2009/83/EF gjennomfører IMO resolusjon MSC.196(80) fastsatt  20. mai 
2005, og som gjelder endringer i vedlegg 1 og 2 til del A av ISPS-koden (sertifikatmaler).  
MSC.196(80) trådte i kraft 1.1.2009. 

Merknader 

Forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare 
boreinnretninger § 6 gjennomfører forordning (EF) nr. 725/2004 i norsk rett. Endringene som er 
fastsatt i kommisjonsvedtak 2009/83/EF er allerede gjennomført i norsk rett ved at sertifikatmaler 
som benyttes av Norge, er utarbeidet iht. forpliktelser som følger av MSC. 196(80).  
 
Gjennomføring av kommisjonsvedtak 2009/83/EF vil ikke få administrative eller økonomiske 
konsekvenser for Norge. 
 
EUs komité for sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og havner (MARSEC) anbefalte i 
sitt møte den 21. januar 2009 at MSC 196(80) inntas i EUs regelverk. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, 
Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, 
Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.  
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
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Vedlegg XIII Transport 
 
Kapittel V Sjøtransport 
 
32008 L 0067 Kommisjonsdirektiv 2008/67/EF 30. juni 2008 om endring av 
rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr (vedlegg XIII kap V NHD gr3) 

Sammendrag av innhold  

I kommisjonsdirektiv 2008/67/EF er det inntatt nye materielle krav vedrørende godkjenning av 
utstyr som skal markedsføres og anbringes om bord i medlemsstatenes skip. De nye materielle 
kravene følger av endringer og tillegg i internasjonale konvensjoner og tilhørende testing- og 
prøvingsstandarder siden tidspunktet for sist gang rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr ble 
endret (1. juli 2002).  
 
Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og de europeiske 
standardiserings-organisasjonene (IEC, ITU) har fastsatt standarder, inkludert detaljerte testing- 
og utprøvingsstandarder for en rekke av produktene som er tatt inn i vedlegg A.2 til 
skipsutstyrsdirektivet. Det er også utarbeidet testing- og utprøvingsstandarder for utstyr som ikke 
er inntatt i vedlegg A.2 til skipsutstyrsdirektivet. Utstyr som det nå derfor foreligger relevante 
testing- og utprøvingsstandarder for, er følgelig tatt inn i vedlegg A.1 eller flyttet fra vedlegg A.2 til 
A.1.  
 
De vesentligste endringene som følger av direktiv 2008/67/EF gjelder oppdaterte og nye 
referanser til de relevante (IMO)-konvensjonene og tilhørende instrumenter samt testing- og 
prøvingsstandarder som kommer til anvendelse i forbindelse med godkjenning av utstyr som 
plasseres i markedet med tanke på anbringelse og installasjon om bord på medlemstatenes skip. 
 
Totalt er det i tillegg til de eksisterende produktene i vedlegg A.1, tatt inn 16 produkter. 4 er nye 
produkter, de resterende 12 er flyttet fra vedlegg A.2 til vedlegg A.1 i skipsutstyrsdirektivet.   
7 produkter som tidligere var inntatt i vedlegg A.1 er bestemt flyttet til vedlegg A.2. Produktenes 
sammenstilling medfører at internasjonale testing- eller prøvingsstandarder ikke er relevante eller 
at det ikke er etablert standarder som kan komme til anvendelse ifbm. godkjenningsprosessen. 

Merknader 

Basisrettsakt 96/98/EF er gjennomført ved forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr 
(skipsutstyrsforskriften) som er gjeldende norsk rett vedrørende krav til godkjenning av produkter 
som skal markedsføres eller anbringes om bord i norske skip hvor det er krav til internasjonale 
sertifikater. Endringsdirektiv 2008/67/EF gjelder endringer som følger av folkeretten som Norge er 
forpliktet til gjennomføre som konvesjonspart til SOLAS og MARPOL (den internasjonale 
sjøfartsorganisasjonen). Direktivet krever derfor ingen ytterligere endringer i norsk rett. Det får 
ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i 
Norge. 
 
Diretivet har vært sendt på høring. Det fremkom ingen kommentarer. 
De tiltakene som følger av direktiv 2008/67/EF er i henhold til COSS-komiteens oppfatning 
vedrørende anvendelse av internasjonale testing- og prøvingsstandarder for angjeldende utstyr 
som nå er inntatt i vedlegg A.1 til skipsutstyrsdirektivet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, 
Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, 
Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.  
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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-SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
 
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Vedlegg XIII Transport 
 
Kapittel XI Sivil luftfart 
 
32009 R 0029 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 29/2009 av 16. januar 
2009 om fastsettelse av krav til datalinkkommunikasjon i Det europeiske luftrom 
(vedlegg XIII kap VI SD gr2)  

Sammendrag av innhold 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2009 er en del av implementeringsbestemmelsene knyttet til 
Single European Sky. For å forbedre interoperabilitet og effektivitet har Kommisjonen lagt til 
grunn at det er et behov for å spesifisere krav til at flysikringstjenester må støttes av luft-til-bakke 
datalinkkommunikasjon. 
 
Dagens prognoser tilsier dessuten en økning i lufttrafikken i europeisk luftrom, og følgelig behov 
for økt kapasitet i styring av lufttrafikken. Dette medfører krav til operative forbedringer ved å 
forbedre effektiviteten i kommunikasjon mellom flygeledere og piloter. Systemer for 
talekommunikasjon vil bli overbelastet, og medføre behov for supplerende luft-til-bakke 
datalinjekommunikasjon.  
 
Forordningen setter krav til koordinert introduksjon av tjenester over datalinje basert på luft-til-
bakke punkt-til-punkt datakommunikasjon. Datalinjetjenester skal i denne sammenheng benyttes 
til trafikkstyring ved hjelp av elektroniske meldinger over datalinje. Formålet med forordningen er 
at trafikkstyringen skal skje via meldingsutveksling på datalinje i nærmere angitte sektorer, som 
erstatning for dagens talekommunikasjon (VHF). 
 
I henhold til artikkel 1 nr. 3 er virkeområdet for forordningen alle flygninger i normal trafikk i 
henhold til instrumentflygingsregler i luftrom over FL285, som definert i vedlegg 1 til forordningen, 
Part A og B. Norsk luftrom er ikke nevnt i vedlegg 1.  
  
Sentrale krav til leverandør av lufttrafikktjenester: 

• Etter artikkel 3 nr. 1 skal enheter som yter lufttrafikktjenester i aktuelt luftrom iht artikkel 1 
nr. 3, ha mulighet til å yte og drifte datalinjetjenester som definert i vedlegg II.  

• Artikkel 5 nr. 5 krever at yter av lufttrafikktjenester skal oppgradere systemer for 
prosessering av flygedata, i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1032/2006. 

• System for innsending av flygeplan må oppdateres med indikasjon for mulighet for 
overføring via datalinje.  

  
Sentrale krav til operatører: 

• Artikkel 6 stiller krav til at alle luftfartøy som skal operere i luftrom som nevnt i artikkel 1 
nr. 3, må ha system for kommunikasjon over datalinje som beskrevet i  4. 

 

Merknader 

Norsk luftrom er ikke definert som omfattet av forordningen i henhold til forordningens vedlegg 1.  
Det pågår i dag et arbeid i regi av NEAP (North European ATM Providers) samarbeidet, hvor 
Avinor deltar, med å utrede introduksjon av Functional Airspace Block (FAB) der luftrom over 
Sør-Norge kan inngå. Denne FAB'en vil kunne omfatte luftrom sør for ca 62. breddegrad og også 
over FL 285. Forordningen vil derfor kunne få anvendelse for norske leverandører av 
lufttrafikktjenester når nevnte FAB er etablert og operativ.  
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Når nevnte FAB er etablert, må aktuell norsk leverandør av lufttrafikktjenester ha ATM-systemer 
som er tilpasset kravene iht forordningen. 
 
I tillegg må leverandør av flynavigasjonstjenester oppfylle krav til de bakkesystemer som inngår i 
luft-til-bakke datalinjetjenester. 
  
Kravet til at system for innsending av flygeplan må oppdateres med indikasjon for mulighet for 
overføring via datalinje, gjelder uavhengig av om luftrommet er definert i forordningen eller ikke. 
Dette innebærer at norske operatører som skal operere i luftrom iht forordningens vedlegg 1, kan 
sende inn flygeplaner med angivelse av mulighet for kommunikasjon over datalinje. 
Luftfartøy som skal operere i aktuelt luftrom som nevnt i vedlegg 1, må være bestykket med utstyr 
for datalinjekommunikasjon i tråd med forordningens vedlegg 4. 
  
Det vil være naturlig at Avinors fremtidige ATM-system vil være i samsvar med kravene i denne 
forordningen.  
 
Signaler fra operatørene i markedet tyder på at forordningen er kjent og at kostnadene forbundet 
med inkorporeringen av det nye regelverket om datalink-tjenester er påregnelige og 
gjennomførbare ved oppgraderinger av allerede eksisterende utstyr. 
 
Forordningen krever endring av Forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det 
europeiske nett for lufttrafikkstyring. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, 
Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet, 
Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. 
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
 
RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
 
Vedlegg XI Telekommunikasjonstjenester 
 
32008 D 0432 Kommisjonsvedtak 2008/432/EF av 23. mai 2008 om endring av 
vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av 
kortdistanseutstyr (vedlegg XI SD gr3) 

Sammendrag av innhold 

Kommisjonsvedtak 2008/432/EF om harmonisering av frekvensressurser til utstyr for 
kortholdskommunikasjon – heretter SRD-vedtaket – er gitt med rettsgrunnlag i EF-traktaten og 
frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) 676/2002/EF, og da særlig art. 4(3).    
 
Formålet med SRD-vedtaket er å etablere et politisk og rettslig grunnlag for harmonisering av 
frekvensbånd og tilhørende tekniske parametere med henblikk på adgang til og effektiv utnyttelse 
av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon på en slik måte at utstyret kan 
klassifiseres i "klasse 1", jf. vedtak 2000/299/EF.    
 
Utstyr for kortholdskommunikasjon, for eksempel alarmer, utstyr til lokal kommunikasjon, 
døråpnere og medisinske implantater må på bakgrunn av dets allestedsnærvær i EU og i verden 
generelt tilkjennes en stadig viktigere rolle i økonomien og i hverdagen.    
 
Kortdistanseutstyr er typisk massemarkedsprodukter og/eller bærbare produkter som lett kan tas 
med og anvendes på tvers av grenser. Forskjellige frekvensadgangskrav utgjør en begrensning 
av den frie bevegelighet, øker produksjonskostnadene og skaper risiko for skadelig interferens 
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vis-a-vis andre radioapplikasjoner og tjenester. Målsettingen med vedtaket er et felles regelverk 
for utstyr for kortholdskommunikasjon slik at utstyret kan markedsføres og tas i bruk uten 
begrensninger i hele Fellesskapet.   
 
Denne type utstyr anvender frekvenser med lav utstrålt effekt og har en kort rekkevidde. Dette 
begrenser normalt utstyrets evne til å skape interferens for andre frekvensbrukere, og det er 
grunnen til at denne type utstyr kan dele frekvensbånd med andre tjenester enten de krever 
tillatelse eller ikke, uten å forårsake skadelig interferens. Utstyret kan også anvendes sammen 
med annet kortholdskommunikasjonsutstyr.   
 
Kommisjonen har anbefalt at frekvensbruken for slikt ustyr ikke bør gjøres til gjenstand for 
individuell tillatelsesprosedyre i henhold til europaparlaments- og rådtsdirektiv 2002/20/EF 
(tillatelsesdirektivet).   
 
Radiokommunikasjonstjenester som definert i ITUs radioreglement har fortrinnsrett foran 
kortholdskommunikasjonsutstyr, og det er ikke noe krav om at bestemte typer 
kortholdskommunikasjonsutstyr skal beskyttes mot interferens fra slike tjenester. Det vil være opp 
til fabrikanten av utstyret å beskytte det mot skadelig interferens både fra 
radiokommunikasjonstjenester og fra andre systemer for kortholdskommunikasjonsutstyr som 
drives i overensstemmelse med gjeldende fellesskapsregler eller nasjonale regler.   
 
De tekniske parametrene for SRD-utstyr er angitt i vedlegget til vedtaket. Endringene i SRD-
vedtaket består i at en rekke nye frekvensbånd er inntatt i vedlegget. Endringene skjer på 
bakgrunn av en rapport fra CEPT, som har et stående mandat fra Kommisjonen om å oppdatere 
SRD-vedtaket på bakgrunn av den teknologiske og markedsmessige utviklingen for 
kortholdskommunikasjon.    
 
Medlemsstatene skal nøye følge bruken av de berørte frekvensbånd og innberette resultatene til 
Kommisjonen med sikte på en rettidig nyvurdering av vedtaket.    

Merknader 

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven § 6-2 og fribruksforskriften. Når det 
gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale 
overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen. Innholdet i 
vedtaket gjenspeiles i gjeldende fribruksforskrift og i den reviderte fribruksforskriften som ventes å 
tre i kraft 1. juli 2009.  

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for kommunikasjoner, der 
Samferdselsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kultur- og 
kirkedepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, Barne- 
og familiedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet er representert. Spesialutvalget 
fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 


