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-ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 
 
RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
 

Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter 
 
32014D0573 Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 573/2014/EU av 15. mai 2014 om 
styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater (PES) 

Sammendrag av innhold 

De offentlige arbeidsmarkedsetatene spiller en viktig rolle for å hjelpe arbeidsledige i Europa ut i jobb. 
Effektive offentlige arbeidsmarkedsetater er viktige for nasjonal implementering av 
sysselsettingspolitikk. For å kunne levere mer fleksible, moderne og brukerorienterte tjenester, legges 
det nå opp til en utvidelse og styrking av tiltak for samarbeid mellom de offentlige 
arbeidsmarkedsetatene i medlemsstatene. Beslutningen legger opp til at de offentlige 
arbeidsmarkedsetatene utvikler tettere bånd med utdanningsinstitusjoner, skaper synergier med 
private og andre formidlingsaktører, samt imøtekommer både arbeidssøkernes og arbeidsgivernes 
behov, ved å ta i bruk nye informasjons- og kommunikasjonssystemer. 
 
Samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlinger på EU-nivå går tilbake til 1997 da Kommisjonen 
etablerte en uformell rådgivende gruppe HOPES (Heads og Public Employment Services) for å 
fremme samarbeid og gjensidig læring. Den norske arbeids- og velferdsforvaltningen er i dag 
medlemav dette uformelle nettverket. 
 
Til tross for fremgangen med det nåværende samarbeidet, har Kommisjonen identifisert noen 
begrensninger i samarbeidet. Deltakelse av de nasjonale offentlige arbeidsmarkedsetatene i dette 
samarbeidet er frivillig, noe som ifølge Kommisjonen hemmer lik deltakelse av alle medlemsstatene. 
Et nettverk etablert på et mer solid rettslig fundament vil kunne gi grunnlag for å bedre koordinering 
mellom de offentlige arbeidsmarkedsetatene i medlemsstatene samt vil kunne forbedre 
handlingsevnen. En formalisert struktur sies å være en forutsetning for å 
øke nettverkets potensial til å bidra til utvikling av innovative, kunnskapsbaserte tiltak for 
gjennomføringen av politikken som er i tråd med målene i Europa 2020-strategien. 
 
Ministerrådet (EPSCO), Europaparlamentet (EP) og EU-Kommisjonen har fattet en beslutning om å 
etablere et europeisk nettverk av offentlige arbeidsmarkedsetater i EU/EØS (PES-samarbeidet), som 
vil muliggjøre sammenligning av arbeidsmarkedsetatens resultater på et europeisk nivå, identifisere 
god praksis og fremme gjensidig læring for å forbedre arbeidsmarkedsetatenes kapasitet og 
effektivitet. Nettverket vil også bistå medlemsstatene i gjennomføringen av landsspesifikke 
anbefalinger som bl.a. er knyttet til innføringen av ungdomsgarantien samt til økt effektivitet av de 
offentlige arbeidsmarkedsetatene.  
 
Medlemsstatene vil fortsette å samarbeide med hverandre i EURES, det europeiske nettverket for 
jobbsøkere. Norge har deltatt i EURES siden 1994, jf. Prop. 89 S (2013-2014) og Innst. 291 S (2013-
2014). I Norge forvaltes deltakelsen i EURES av Arbeids- og velferdsetaten. EURES er en integrert 
tjeneste i etaten. 
 
Det juridiske grunnlaget framgår i artikkel 149 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Ifølge 
artikkelen kan Europaparlamentet og Rådet vedta tiltak for å fremme samarbeid mellom 
medlemsstatene, og for å støtte deres innsats på sysselsettingsfeltet. Det kan handle om tiltak som er 
rettet mot utveksling av informasjon om beste praksis, gjennomføring av komparative analyser og 
evalueringer mm, samt tiltak for å fremme innovative løsninger. Artikkelen tillater ikke harmonisering 
av medlemsstatenes lover eller forskrifter.  
 
Kort oppsummert omfatter beslutningen bl.a. følgende forhold: 
 
Det etableres et nettverk bestående av EU-Kommisjonen og EU-medlemsstatenes offentlige 
arbeidsmarkedsetater for perioden 17. juni 2014 til 31. desember i 2020. Nettverket vil, innenfor 
arbeidsmarkedsetatens ansvarsområder, bl.a. bidra til å implementere Europa 2020-strategien ved 
å gi støtte til:  
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de mest utsatte grupper med høyt ledighetsnivå (eldre og unge som ikke er i arbeid, utdanning eller 
opplæring 
NEETs) anstendig og bærekraftig arbeid forbedret funksjon og økt integrering av arbeidsmarkedene i 
medlemsland 
identifisering av mangler av bestemte kvalifikasjoner 
bedre matching av arbeidssøkernes kvalifikasjoner og arbeidsgivernes behov 
økt frivillig geografisk og yrkesmessig mobilitet 
bekjempe sosial ekskludering 
gjennomføring og evaluering av aktiv arbeidsmarkedspolitikk 
 
Nettverket skal særlig gjennomføre benchlearning, dvs. en prosess som systematisk knytter sammen 
benchmarking og gjensidig læring. Basert på indikatorbasert benchmarking legges det opp til å 
identifisere eksempler på god/best praksis på relevante/aktuelle sysselsettingsområder. Disse vil 
kunne danne grunnlag til å gjennomføre gjensidige, evidensbaserte læringsaktiviteter. 
 
Nettverket innleder et samarbeid med andre relevante aktører der det er hensiktsmessig (f.eks. 
frivillige organisasjoner, partene i arbeidslivet, andre relevante interesseorganisasjoner, lokale og 
regionale myndigheter, Europeisk nettverk for livslang karriereveiledning samt private aktører innenfor 
arbeidsformidling). 
 
Nettverket skal ha et styre hvor hver medlemsstat skal ha en representant fra toppledelsen i de 
offentlige arbeidsmarkedsetatene. Kommisjonen skal oppnevne ett medlem. Sysselsettingskomiteen 
(EMCO) utpeker en representant som skal ha observatørstatus. 
 
Aktiviteter skal finansieres gjennom årlige bevilgninger under PROGRESS-aksen i EU-programmet for 
sysselsetting og sosial innovasjon (2014-2020) som godkjennes av Europaparlamentet og Rådet. 
Kommisjonen evaluerer nettverket og leverer en rapport innen 18. juni 2017. 

Merknader 

Rettslige konsekvenser 
Beslutningen krever ikke lov- eller forskriftsendringer. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
De faktiske kostnadene for gjennomføringen av beslutning nr. 573/2014/EU dekkes innenfor EaSI-
programmmets PROGRESS-akse. EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (EU 
programme for Employment and Social Innovation - EaSI) for perioden 2014-2020 ble formelt vedtatt 
11. desember 2013 ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1296/2013. Programmet er 
åpent for deltakelse fra EØS/EFTA-–statene. Fra 2014 velger Norge å kun delta i EaSI-programmets 
EURES-akse. De faktiske kostnadene for deltakelse i EURES dekkes innenfor gjeldende 
budsjettramme til Arbeids- og velferdsetaten under Arbeids- og sosialdepartementets kap. 605, post 
01, jf. Prop. 89 S (2013-2014) og Innst. 291 S (2013-2014). Norge deltar per i dag ikke i PROGRESS-
aksen. Innlemmelse av beslutning nr. 573/2014/EU ikke vil ha noen økonomiske konsekvenser for 
Norge. Norge vil delta i nettverket beslutningen omhandler, men ikke i tiltakene nevnt i punktene i 
sammendraget. Regjeringen har i Prop. S 1 (2014-2015) foreslått at Norge slutter seg til EaSI-
programmets PROGRESS-akse fra 2015. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har 
fremkommet merknader, og ble funnet EØS-relevant og akseptabel. 
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-BARNE-, LIKESTILLINGS- 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 
 
32014R0254 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 254/2014 av 26. februar 
2014 om et flerårig forbrukerprogram for 2014-2020 

Sammendrag av innhold 

Formålet med forbrukerprogrammet er å støtte politikk-målet om å sette den "kapable"/"selvbevisste" 
(empowered) forbruker i sentrum i det Indre Marked. Programmet vil gjøre dette ved å bidra til å 
beskytte helse, sikkerhet og forbrukernes økonomiske interesser, samt ved å tilrettelegge for og støtte 
forbrukernes rett til informasjon, utdanning og til å organisere seg med det formål å ivareta 
forbrukerinteressene. Programmet vil supplere, støtte og følge medlemsstatenes politikk på området. 
Det legges opp til å videreføre det arbeidet som ligger i programmet for 2007-2013. 
 
De viktigste elementene er: 
• Styrke arbeidet med produktsikkerhet via effektiv markedsovervåking; 
• Forbedre informasjon, utdanning og kunnskap om forbrukernes rettigheter, utvikle kunnskapsbase 
som grunnlag for forbrukerpolitikken og støtte forbrukerorganisasjoner 
• Konsolidere forbrukernes rettigheter; særlig gjennom regelverk og forbedring av mulighet til 
tvisteløsning, inkludert alternativ tvisteløsning; 
• Styrke håndhevingen av regelverket på tvers av grensene gjennom å styrke samarbeidet mellom 
håndhevingsmyndighetene og råd til forbrukerne. . 
Programmet vil avløse rammeprogrammet for forbrukerpolitikk 2007-2013, jf EØS-komiteens 
beslutning nr. 66 av 15.juni 2007. 

Merknader 

Hjemmel i EU-traktaten: 169 
Fra norsk side har en deltatt aktivt under forbrukerprogrammet 2007 – 2013 og knyttet norske 
fagmiljøer som Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og SIFO til EUs arbeid. Blant annet kan det nevnes 
at Forbrukerombudet deltar i EUs nettverk for håndheving av forbrukerregelverk (CPC) og at 
Forbruker Europa er det norske kontoret i ECC-Net (de Europeiske forbrukersentrene), og 
samfinansieres av Norge og Kommisjonen. 
 
Rettsakten vil få økonomiske konsekvenser. Gjeldende program har en årlig ramme på 21 millioner 
euro og den årlige kostnaden ved deltakelse har i de senere årene ligget i overkant av 4,5 millioner 
kroner. Det nye programmet har en totalramme på ca 190 millioner euro, og en gjennomsnittlig årlig 
ramme på ca 27 millioner euro. Ved deltakelse i programmet vil Norges andel beløpe seg til totalt 
47,43 millioner kroner for hele programperioden (2014-2020), noe som skulle tilsi at den årlige 
kostnaden for Norge øker til rundt 6,77 millioner kroner. Utgiftene til norsk deltakelse i 
Forbrukerprogrammet vil bli dekket innenfor rammene av budsjettet til Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. 
 
Norske organer og foretak vil samtidig kunne søke midler under programmet, herunder inngi anbud på 
utredninger som lyses ut og søknad om økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter. 
 
Stortinget ble anmodet om samtykke til deltakelse i beslutningen ved Prop. 78 S (2013-2014). 
Samtykke ble gitt ved vedtak nr. 545 19. juni 2014. 

Sakkyndige instansers merknader 

Saken ble behandlet ved skriftlig foreleggelse for Spesialutvalget for forbrukersaker 16. februar 2012 
og det var enighet om at man skal jobbe for å få inn en tydelig og sterk referanse til EØS-avtalen i 
forordningen, jf artikkel 7. I etterkant er referansen vurdert og funnet tilstrekkelig. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html?id=298
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Saken ble behandlet på ny ved skriftlig foreleggelse for Spesialutvalget for forbrukersaker 17. februar 
2014, og funnet EØS-relevant og akseptabel. 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet tilrår deltakelse i programmet. 
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-FINANSDEPARTEMENTET 
 
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG 
INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Vedlegg XXI Statistikk 
 
Kommisjonsforordning (EU) nr. 446/2014 som endrer europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer, 
kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009 og kommisjonsforordning (EF) nr. 275/2010 
når det gjelder kriterier for vurdering av kvaliteten på statistikk over foretaksstrukturer 

Sammendrag av innhold 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 446/2014 om foretaksstrukturer endrer europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 295/2008, kommisjonsforordning 251/2009 og kommisjonsforordning (EF) nr. 
275/2010 som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI om statistikk.  
 
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 etablerer et felles rammeverk for innsamling, 
utarbeidelse, formidling og evaluering av europeisk nærings- og strukturstatistikk. Det følger av 
rammeforordningen at det skal foretas analyser av nytten av datainnsamlingen, inklusive kvaliteten på 
dataene målt opp mot kostnadene ved innsamlingen, og da særlig av byrden som påføres 
næringslivet som leverandører av data.  
 
Kommisjonsforordning (EF) nr. 251/2009 av 11. mars 2009 endrer europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 295/2008 med hensyn til de dataserier som skal utarbeides for statistikk over 
foretaksstrukturer og de nødvendige tilpasninger etter revisjonen av den statistiske produktgruppering 
etter næring (CPA). 
 
Kommisjonsforordning (EF) nr. 275/2010 av 30. mars 2010 endrer kriterier for vurdering av kvaliteten 
på statistikk over foretaksstrukturer etablerer evalueringskriterier og nøkkelindikatorer som skal brukes 
i slike analyser.    
 
Kommisjonsforordning (EU) Nr. 446/2014 om foretaksstrukturer gjør endringer i overnevnte 
forordninger. Det innføres nå endringer med hensyn til hvor ofte ulike innrapporteringer skal foretas, 
ved at det for en del innrapporteringer ansees tilstrekkelig at innrapportering skjer en gang hvert 
tiende år i stedet for hvert år. Det legges til en del kjennetegn som også skal inngå i innrapporteringen, 
samt at det legges føringer på hvordan disse kjennetegnene skal behandles.  

Merknader 

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten vil kreve forskriftsendring som 
ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven. 
Forordningen har svært begrensede administrative og økonomiske konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.  

 
 
RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
 
Vedlegg XXI Statistikk 
 
32014R0439 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 439/2014 av 29. april 
som endrer forordning (EF) nr. 250/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og 
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rådsforordning (EF) nr. 259/2008 om strukturstatistikk, når det gjelder definisjoner av 
variabler og det tekniske formatet for oversending av data  

Sammendrag av innhold  

Europaparlaments- og rådsforodning (EF) nr. 295/2008 danner det felles europeiske rammeverket for 
innsamling, rapportering og evaluering av europeisk statistikk om foretaksstrukturer, aktiviteter, 
konkurranseevne og resultater i EFTA/EØS-landene. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen 
vedlegg XXI Statistikk. Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 250/2009, også denne innlemmet i EØS-
avtalen vedlegg XXI, defineres variablene og det tekniske formatet på data som skal oversendes til 
EUs statistikkontor Eurostat. Den nye forordningen, forordning (EU) nr. 439/2014 oppdaterer 
variabeldefinisjonene og det tekniske formatet for å øke mulighetene for sammenligning mellom 
landene. 

Merknader 

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Det er ikke behov for lov- eller 
forskriftsendringer.  
Forordningens økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset og vil bli dekket innenfor 
SSBs alminnelige budsjett.  

Sakkyndige instansers merknader 

Forordningen har vært vurdert av Statistisk Sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.  
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-HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
 
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 
 
32014R0282 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 282/2014 av 11. mars 2014 
om etablering av EUs tredje helseprogram (2014-2020) 

Sammendrag av innhold 

EUs tredje helseprogram 2014-2020 Sammendrag av innhold EUs tredje helseprogram (2014-2020) 
ble lagt frem av Kommisjonen 9. november 2011 og bygger på de to tidligere helseprogrammene. Det 
totale budsjettet er på € 449,4 millioner og skal fordeles over 7 år. Det gir en årlig ramme på ca. € 64,2 
millioner. De overordnede målene i programmet er  

 Bedre helsen gjennom forebygging av sykdom og ved å fremme tiltak for god helse  

 Beskytte borgerne mot grensekryssende helsetrusler  

 Fremme innovasjon og bærekraftige helsesystemer  

 Bedre tilgang til gode og trygge helsetjenester for borgerne  
 

Programmet skal støtte opp under og komplementere medlemsstatenes arbeid med å oppnå gode 
helseresultater. Helsesektoren er en av de største i EU; den står for ca. 10 % av EUs BNP og 
sysselsetter 1 av 10. En viktig del av programmet er derfor å bidra til økonomisk vekst, og det spiller 
en viktig rolle for å oppnå målene i EUs vekststrategi «Europa 2020». Programmet gir økonomisk 
støtte basert på utlysninger og anbud. En programkomite, der Norge deltar som observatør, utarbeider 
årlige arbeidsprogrammer med utgangspunkt i programmets overordnede mål. Prioriteringer 
identifiseres i arbeidsprogrammet slik at midler tilfaller tiltak som er tilpasset politisk kontekst og behov 
som oppstår i den gitte perioden. Arbeidsprogrammet for 2014 vil bli vedtatt med utlysninger kort tid i 
etterkant. Programmet forvaltes av et eget byrå, Consumer, Health and Food Executive Agency 
(Chafea).  

Merknader 

Helseprogrammet er hjemlet i artikkel 168 (5) i Traktaten for den europeiske union (TFEU)  
Det eksisterer i dag et Helseprogram som gikk ut i 2013. Helse- og omsorgsdepartementet har vært 
norsk representant i programkomiteen for programmet og Helsedirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt. 
Denne ordningen forventes videreført i Det tredje helseprogrammet.  
 
Deltakelse i Helseprogrammet vil ikke få rettslige konsekvenser for Norge.  
 
Deltakelse Helseprogrammet vil ikke få endrede administrative konsekvenser for Norge, så fremt 
dagens etablerte funksjoner videreføres.  
 
De totale utgiftene for EØS/EFTA-landene vil være €449 394 i hele programperioden. De økonomiske 
forpliktelsene for Norge i 2014 vil være 5 167 353 NOK. Deltakelse i programmet vil innebære en 
direkte årlig utgift, i tillegg til indirekte utgifter knyttet til behovet for administrative ressurser for 
oppfølging av programmet.  
 
Deltakelse i programmet krever Stortingets samtykke grunnet de økonomiske forpliktelsene 
beslutningen innebærer. Stortinget ble innbudt til å gi sitt samtykke til deltakelse i programmet ved 
Prop. 90 S (2013-2014). Stortinget ga sitt samtykke 17. juni 2014, jf. Innst.303 S (2013-2014). 

Sakkyndige instansers merknader 

Helse- og omsorgsdepartementet tilrår deltakelse i programmet. 
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-NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
 
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 
 
32013R1285 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering 
og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (GALILEO og EGNOS) 

Sammendrag av innhold  

Formålet med rettsakten er å etablere et rammeverk for finansiering og gjennomføring av de to 
europeiske satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og EGNOS. Det gjøres avgrensninger av 
ansvarsforholdene mellom Europakommisjonen, det europeiske GNSS-byrået og den europeiske 
romorganisasjonen ESA. Det åpnes for deltakelse fra tredjeland i både Galileo og EGNOS. Rettsakten 
pålegger medlemslandene å implementere et sikkerhetsregime som tilsvarer Europakommisjonens 
sikkerhetsregler og å rapportere til Europakommisjonen om gjennomføringen av dette.  
 
Det spesifiseres at Galileo skal tilby følgende: 
1. En åpen tjeneste (Open Service - OS) 
2. Bidrag til ytelsesmonitorering for sikkerhetskritisk bruk av satellittnavigasjon  
3. En kommersiell tjeneste (Commercial Service - CS) med forbedret ytelse og verdifulle data utover 
det den åpne tjenesten gir 
4. En offentlig regulert tjeneste (Public Regulated Service - PRS) 
5. Et bidrag til søk- og redningstjenesten til COSPAS-SARSAT-systemet  
Det spesifiseres at EGNOS skal bestå av følgende tjenester: 
1. En åpen tjeneste (Open Service - OS) 
2. En tjeneste for distribusjon av kommersielle data (EGNOS Data Access Service - EDAS) som gir 
bedre ytelse og mer verdifulle data enn den åpne tjenesten. 
3. En tjeneste for sikkerhetskritisk bruk (Safety of Life - SOL) 
 
Rettsakten omfatter både tidligere og nåværende faser av Galileo-programmet. Den vil erstatte 
forordning (EU) nr. 876/2002 og forordning (EU) nr. 683/2008. 
Forslaget har en samlet øvre finansiell ramme på i overkant av 7 mrd. euro for perioden 2014 - 2020. 
 
Merknader 
Norge har deltatt i utbyggingen og den innledende driftsfasen av Galileo og EGNOS gjennom EØS-
avtalen, samt en tilleggsavtale som regulerer områder som ikke naturlig faller innenfor EØS-avtalen. 
Deltakelse for perioden 2008-2013 ble etablert gjennom Stortingets vedtak 11. juni 2009 av St. prp. nr. 
54 (2008-2009) "Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-
avtalen av EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS (2008-2013)” og påfølgende 
beslutning i EØS-komiteen 8. juli 2009. Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 2014 å 
bevilge penger for videre norsk deltakelse i 2014. Slik deltakelse krever at forordning 1285/2013 
innlemmes i EØS-avtalen. Stortinget ga 22. mai 2014 samtykke til deltakelse i programmet (jf. Prop. 
42 S (2013-2014) og Innst. 169 S (2013-2014). 
EGNOS er allerede erklært operativt og Galileo vil gradvis settes i drift fra 2015 i parallell med at 
utbyggingen fullføres frem mot 2020.  

Sakkyndige instansers merknader 

Nærings- og fiskeridepartementet tilrår deltakelse i programmet. 
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RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
 
Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter 
 
32011D1104 Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1104/2011/EU av 25. oktober 
2011 om regler for tilgang til de offentlige regulerte tjenestene (PRS) i det globale 
satellittnavigasjonsprogrammet Galileo 

Sammendrag av innhold 

Beslutningen fastsetter regler for tilgang til de offentlige regulerte tjenestene (PRS) i det europeiske 
satellittnavigasjonsprogrammet Galileo, samt regler for sikker forvaltning av PRS i organer på EU-nivå 
og medlemslands/tredjelandsnivå. Medlemsstatene, Rådet, Kommisjonen og EEAS garanteres 
ubegrenset tilgang. Medlemsstatene gis full suverenitet med henblikk på å autorisere ulike typer bruk 
og brukere av PRS, så lenge disse samsvarer med minimumsstandardene nedfelt i beslutningen. Det 
åpnes for at internasjonale organisasjoner og tredjeland kan bli deltakere i PRS gjennom egne avtaler. 
Alle medlemsland og tredjeland som bruker PRS må etablere et tilsynsorgan ("competent PRS 
authority"). 

Merknader 

Rettsakten ble vedtatt i EU 25. oktober 2011. Stortinget ble informert om PRS i forbindelse med 
behandlingen av St. prp. 54 (2008-2009), der det ble orientert om at EUs retningslinjer for tilgang til 
PRS på daværende tidspunkt ikke var ferdigstilt, men at Norge og EU hadde en gjensidig intensjon 
om at Norge som fullverdig deltaker i Galileo skulle få tilgang til PRS. Innlemmelsen av beslutningen 
endrer ikke Norges finansielle forpliktelser til programmet eller forhold som berører Norges suverenitet 
og anses således for å være innenfor mandatet Stortinget ga ved vedtaket av ovennevnte proposisjon.  

Sakkyndige instansers merknader 

Norsk deltakelse i Galileo, herunder PRS, har blitt utredet av Norsk Romsenter. Deltakelse i PRS har 
blitt drøftet med berørte departementet gjennom det interdepartementale koordineringsutvalget for 
romvirksomhet.  PRS vil gi navigasjonssignaler på egne frekvenser med krypterte signaler, noe som 
gir større motstandsdyktighet mot falske signaler, interferens og tilgang for uvedkommende. Dette er 
viktig for bruk innenfor samfunnskritiske funksjoner som nød- og beredskapsetatene, Politiet og 
Forsvaret. Sikker tilgang til PRS er en viktig del av motivasjonen for norsk deltakelse i Galileo, jf. St. 
prp. 54 (2008-2009). Det presiseres at innlemmelsen av rettsakten ikke i seg selv gir Norge tilgang til 
PRS. Artikkel 3 punkt 5b i rettsakten stadfester at en egen avtale er en forutsetning for tredjelands 
tilgang til PRS. En slik avtale kan inngås så snart det er enighet i EU om de felles 
minimumsstandardene. 
 
Nærings- og fiskeridepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
 

32014R0377 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 377/2014 av 3. april 2014 
om etablering av Copernicusprogrammet og oppheving av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 911/2010 

Sammendrag av innhold  

Formålet med rettsakten er å etablere det europeiske jordobservasjonsprogrammet Copernicus. 
Rettsakten regulerer Copernicus for perioden 2014-2020. Programmet viderefører den innledende 
driftsfasen av Global Monitoring for Environment and Security (GMES), som hadde varighet fra 2011 
og ut 2013. Den innledende driftsfasen av GMES ble etablert av Rådet og Parlamentet 22. september 
2010, gjennom vedtaket av europaparlaments- og rådsforordning 911/2010. Kommisjonen besluttet 
11. desember 2012 å endre navnet på programmet til Copernicus.  
 
Copernicus er et EU-program som skal utvikle europeisk kapasitet for miljøovervåking, 
klimaovervåking og samfunnssikkerhet. Programmet vil hente inn data ved hjelp av satellitter og luft- 
og bakkebaserte måleinstrumenter og drifte systemer som tilrettelegger disse dataene for ulike 
brukere. Atmosfæreovervåking, havovervåking, landovervåking, klimaovervåking, beredskapsstyring 
og sikkerhet er ifølge rettsakten prioriterte temaområder for programmet. Copernicus omfatter både 
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operative aktiviteter, utviklingsaktiviteter og støttefunksjoner. Rettsakten fastsetter at det skal benyttes 
en åpen datapolicy for programmet, der utgangspunktet skal være at alle data skal gjøres fritt 
tilgjengelig for alle interesserte brukere. Med samfunnssikkerhet forstås i kontekst av programmet vern 
mot både tilsiktede og utilsiktede uønskede hendelser 
 
Rettsakten understreker at Copernicus skal støtte EUs politikk for miljø, klima, samfunnssikkerhet, 
innovasjon og vekst. Behovene til europeiske brukere skal være styrende for hvilke tjenester 
programmet skal tilby. Kommisjonen vil være øverste ansvarlige for programmet. Det legges opp til at 
den praktiske gjennomføringen skal settes ut til andre aktører, i første rekke EU-organene EEA, 
FRONTEX, EMSA og EUSC, men også til eksterne aktører. Det spesifiseres at Kommisjonen kan 
inngå avtaler med EØS-land om samarbeid om programmet. Kostnaden for programmet for perioden 
2014-2020 er begrenset oppad til totalt 3,79 mrd. euro.  

Merknader 

Norge deltar i den innledende driftsfasen av GMES (2011-2013) gjennom Stortingets vedtak av Prop. 
4 S (2012-2013). I forbindelse med sistnevnte stortingsvedtak ble europaparlaments- og 
rådsforordning 911/2010 tatt inn i EØS- avtalen. Videre norsk deltakelse i Copernicus etter 2013 
krever at forordning 377/2014 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil kreve eget vedtak fra Stortinget. Videre 
norsk deltakelse i Copernicus vil ventelig innebære at Norge må betale en andel av programmets 
totalkostnader, beregnet etter EØS-avtalens regler om deltakelse på BNP-nivå. Rettsakten forventes 
ikke å ville kreve endring i lov eller forskrift i Norge. Innlemmelsen av rettsakten i EØS-avtalen 
omfatter Island, som har besluttet å delta i Copernicus fra 2014. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten er EØS-relevant om Norge skulle beslutte å videreføre deltakelsen i Copernicus. Innholdet 
er akseptabelt. 
 

Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter 
  
EØS-komitébeslutning om deltakelse for budsjettåret 2014 i samarbeid om 
gjennomføring og utvikling av det indre marked (budsjettpostene 12.02.01,12.01.04.01, 
02.03.01 og 02.01.04.01) 

Sammendrag av innhold 

EØS EFTA-landene har siden 2004 bidratt med finansiering av Europakommisjonens aktiviteter 
knyttet til gjennomføring og utvikling av det indre marked. Budsjettpostene 12.02.01,12.01.04.01, 
02.03.01 og 02.01.04.01 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, administrativt samarbeid gjennom informasjonssystemet for 
det indre marked (IMI), informasjon til privatpersoner og bedrifter samt ulike studier, utvikling av 
statistikk og undersøkelser av hvordan det indre marked fungerer. De omfatter også tiltak knyttet til 
handelsforenkling for varer, blant annet notifisering, sertifisering og sektoriell tilnærming. For 2014 er 
det forventet at Europakommisjonen vil videreføre aktivitetene i tråd med dagens ordning.  
 
Det er lagt opp til tiltak som skal videreutvikle og forbedre det indre marked. Europakommisjonen 
vektlegger oppfølging og gjennomgang av regelverk, som eksempelvis etterlevelsen av den såkalte 
varepakken, regelverket for fritt varebytte i EØS, der især styrking av tilsyn med varer utgjør et viktig 
tiltak. I tillegg kommer tilpasningen av regelverket for ulike varesektorer i tråd med varepakken. Videre 
vil Kommisjonen se nærmere på forvaltningen av fri bevegelse av tjenester samt en rekke andre 
politikkområder, som finans, selskapsrett, offentlige kontrakter, pensjon, immaterielle rettigheter med 
mer. Et annet prioritert område er å styrke informasjonen til og dialogen med borgere og bedrifter. 
Dette vil bli gjort gjennom ulike former for interaktiv kontakt, blant annet European Business Test 
Panel, SOLVIT og styrking av informasjonssystemet om det indre marked (IMI). 

Merknader  

Norsk bidrag til budsjettpostene ligger an til å være om lag 5,7 mill. kroner. De forventede økonomiske 
konsekvenser for deltakelse er innarbeidet i Nærings- og fiskeridepartementets budsjett for 2014. Ut 
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over dette bidraget anses ikke deltakelse å medføre økonomiske eller administrative 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 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. 

Sakkyndige instansers merknader 

Nærings- og fiskeridepartementets vurdering er at deltakelse i aktivitetene under disse budsjettlinjene 
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 verdiskapingen i Norge og ellers i EØS. Bidraget til 
budsjettlinjene for gjennomføring og utvikling av det indre marked er vurdert som EØS-relevant og 
akseptabelt. 
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Oversikt over spesialutvalgene  
 

Spesialutvalg for EØS-saker Ledelse Medlemmer (departementer o.a.) 

Energi OED FIN, KLD, LMD, SD, DU 

EØS-rettslig utvalg UD FIN, JD, Regjeringsadvokaten 

Forbrukerspørsmål BLD FIN, HOD, JD, KMD, DU 

Forskning og utvikling KD FIN, KLD, KMD, LMD, NFD, SD, DU 

Handelsforenkling NFD ASD, BLD, FD, FIN, HOD, JD, KD, KLD, KMD, KUD, 
LMD, OED, SD, DU 

Helse HOD ASD, BLD, FIN, KD, KLD, KMD, NFD, DU 

Immaterialrett KUD FIN, HOD, JD, KD, KLD, LMD, NFD, Patentstyret, UD 

Kapitalbevegelser og finansielle 
tjenester 

FIN BLD, Finanstilsynet, JD, KD, NFD, SD, DU 

Kommunikasjoner SD BLD, FIN, JD, KUD, KMD, NFD, Post og teletilsynet, 
DU 

Konkurransesaker NFD BLD, FIN, JD, OED, SD, DU 

Kultur KUD FIN, KD, KLD, Norsk kulturråd, UD 

Matproduksjon LMD FIN, HOD, KLD, NFD, UD 

Miljø KLD OED, HOD, KMD, KRD, SD, LMD, NFD, FIN, UD 

Næringsmidler HOD BLD, FIN, KLD, LMD, Mattilsynet, NFD, UD 

Offentlige anskaffelser NFD BLD, FD, FIN, JD, KD, KLD, KMD, OED, SD, UD 

Offentlig støtte NFD FIN, JD, KLD, KD, KMD, KUD, LMD, OED, SD, UD 

Personbevegelighet, arbeidsliv og 
arbeidsmiljø 

ASD BLD, FIN, HOD, JD, KD, KMD, KUD, NFD, UD 

Samfunnssikkerhet JD ASD, DSB, FIN, HOD, KMD, SD, UD 

Selskapsrett NFD ASD, FIN, KD, KMD, OED, UD 

Transport SD FIN, JD, KLD, NFD, UD 

Trygd ASD Arbeids- og velferdsdirektoratet, BLD, FIN, HOD, KMD, 
NFD, UD 

Utdanning KD BLD, FIN, HOD, JD, KMD, LMD, UD 

 
 

 


