
  

 

Europautvalget 
 

INFORMASJONSPAKKE FRA  FAGGRUPPE PÅ EØS/EU                                 20. OKTOBER 2020 

 

 

Det vises til innkalling til møte i Europautvalget, sendt 13. oktober. Møtet finner sted 20. oktober. 
Møtet vil finne sted digitalt pga. covid-19. Fra regjeringen stiller utenriksminister Ine Eriksen 
Søreide og finansminister Jan Tore Sanner. Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon 
(utredningsseksjonen, stortingsbiblioteket og internasjonal avdeling) har utarbeidet 
nedenstående bakgrunnsinformasjon knyttet til sakene på dagsordenen og andre aktuelle 
EU/EØS-saker.  

Finansministeren vil redegjøre for: 

 EUs finansmarkedsregulering, etterslep, tilsyn og innskuddsgaranti 

 Brexit og konsekvenser for finansielle tjenester 

 Europas grønne giv på finansministerens område 

 Dialogen med ESA om forlenge av merverdiavgiftsfritaket for elbiler 

Utenriksministeren vil redegjøre for: 

 Status for brexit og forhandlingene om Norges fremtidige forhold til 
Storbritannia 

 Europas grønne giv 

 Forhandlinger med EU om nye EØS-finansieringsordninger og fisk 

 EUs mobilitetspakke på vegområdet 

 Situasjonen i Hviterussland 

Andre aktuelle EU/EØS-saker 

 Pandemien – forslag til koordinerte reiserestriksjoner  

Rettsakter 

 Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 23. oktober 

  



  

 

  Tilbake til innholdsfortegnelsen 
 

Finansministeren vil redegjøre for: 

 

EUs finansmarkedsregulering, etterslepet, tilsyn og innskuddsgaranti 
 
Siste utvikling innen EUs finansmarkedsregulering 
EUs regelverk på finansmarkedsområdet har økt betydelig både i omfang og kompleksitet etter 
finanskrisen i 2008. Mange av de sentrale direktivene og forordningene er nå tatt inn i EØS-
avtalen. Samtidig foregår det et løpende arbeid i EU med å revidere og ytterligere harmonisere 
rettsaktene, i tillegg til at det hele tiden legges fram utfyllende og mer teknisk regelverk. I tillegg 
har det blitt vedtatt en lang rekke endringer i regelverket for å håndtere umiddelbare effekter som 
følge av Covid-19. Dette gjelder blant annet endring av kapitalkravsregelverket for å styrke 
bankenes mulighet til å gi lån til bedrifter og personer.  
 
Den nye Europakommisjonen legger vekt på å utvikle nytt regelverk som skal bidra til å 
understøtte EUs grønne giv. Et nytt rammeverket som skal legge til rette for bærekraftige 
investeringer (taksonomiforordningen) er sentral. Se egen omtale. Digital finans og 
forbrukerdimensjonen av finanslovgivningen er også satsningsområder for den nye 
Kommisjonen. I oktober i år ble det lagt fram en pakke med strategier og lovforslag knyttet til 
digitale finanstjenester. Kommisjonen ønsker å gi forbrukerne økt tilgang til grensekryssende 
finansielle tjenester, og på sikt skape et finansielt dataområde og et rammeverk for EU-dekkende 
bruk av digitale identiteter. Samtidig med denne pakken la Kommisjonen fram en ny 
handlingsplan for en europeisk kapitalmarkedsunion. Den nye handlingsplanen består av 16 
tiltakspunkter, og Kommisjonen varsler blant annet at de innen utgangen av 2021 vil vurdere om 
det er nødvendig å styrke EUs tilsynsmyndigheter. 
 
Status for etterslepet på finansområdet  
Det har de siste årene vært mye fokus på det såkalte «etterslepet» i EØS, eller forsinket 
innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som allerede er trådt i kraft i EU. Dette er utfordrende 
for homogeniteten i det indre marked. Finansrettsakter har utgjort en stor andel av dette 
etterslepet. Etter at EØS EFTA-landene sluttet seg til EUs finanstilsyn har innlemmelsestakten 
økt. Per 13. mars 2020 var det ca. 100 finansrettsakter som var vedtatt i EU, men ennå ikke tatt 
inn i EØS-avtalen. Til sammenligning var tilsvarende tall ca. 300 ved utgangen av 2018.  
 
Viktige utestående rettsakter på finansområdet er blant annet (vedtaksåret i parentes): 

 innskuddsgarantidirektivet (2014) 

 tjenestepensjonsdirektivet (2016) 

 verdipapiriseringsforordningen (2017) 

 europeisk personlig pensjonsordning, PEPP (2019) 

 OMF-direktivet om obligasjoner med fortrinnsrett (2019) 

 soliditetskrav til verdipapirforetak (2019) 

 revisjon av EUs finanstilsyn (2019) 

 bankpakken (2019) 
 
De europeiske tilsynsmyndighetene på finansmarkedsområdet 
Stortinget vedtok i juni 2016 at Norge skulle slutte seg til EUs tre finanstilsyn (bank (EBA), 
verdipapirer (ESMA) og forsikring (EIOPA)), samt EUs makrotilsyn. I 2017 forslo 
Europakommisjonen å gi ytterligere oppgaver og myndighet til de tre tilsynene, og en revisjon av 
forordningen om EUs finanstilsyn ble vedtatt i EU i 2019. Formålet er å styrke tilsynsorganenes 
fullmakter og virkemidler for å få en mer lik tilsynspraksis i EU og bekjempe hvitvasking av penger 
og finansiering av terrorisme. Revisjonen har også tilknytning til Brexit, siden man ønsker å unngå 
etablering av britiske banker i EU-land hvor tilsynet ville ha vært mindre strengt.  

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2020/eueos-nytt---2.-oktober-2020/eu-vil-regulere-det-digitale-finans--og-betalingsmarkedet/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_20_1677
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_20_1677
https://www.europalov.no/rettsakt/innskuddsgarantidirektivet-revisjon-garanti-for-innskudd-i-banker-og-kredittinstitusjoner/id-3931
https://www.europalov.no/rettsakt/tjenestepensjonsdirektivet-revisjon/id-7459
https://www.europalov.no/rettsakt/verdipapiriseringsforordningen/id-8599
https://www.europalov.no/rettsakt/europeisk-personlig-pensjonsordning/id-10245
https://www.europalov.no/rettsakt/omf-direktivet-om-utstedelse-av-tilsyn-med-obligasjoner-med-fortrinnsrett/id-25370
https://www.europalov.no/rettsakt/soliditetskrav-til-verdipapirforetak/id-24966
https://www.europalov.no/politikkdokument/revisjon-av-eus-finanstilsyn/id-10429
https://europalov.no/pakke/bankreformpakken
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Det endelige vedtaket blir omtalt som «utvannet» sammenlignet med det opprinnelige forslaget 
fra Kommisjonen. Blant annet fikk forslaget om at viktig beslutningskompetanse flyttes fra 
samlingen av tilsynssjefene til et Executive Board ikke støtte. Dette var i tråd med den norske 
posisjonen.  
 
Den nye finanstilsynsrevisjonspakken er ikke tatt inn i EØS-avtalen. I følge vedlegget 
til regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020 kan en innlemmelse av 
regelverket i EØS-avtalen gi EFTAs overvåkingsorgan ESA økte fullmakter når det gjelder 
tillatelser og tilsyn for foretak og produkter i EØS EFTA-landene. 
 
I mai i år la Kommisjonen fram en handlingsplan for hvordan EU skal styrke innsatsen mot 
hvitvasking, og en lovpakke om hvitvasking er varslet i første kvartal 2021. Det vurderes to 
løsninger for å bedre EUs felles tilsyn og håndheving av hvitvaskingsregelverket: et nytt EU-byrå 
eller at EUs banktilsyn (EBA) gis økt myndighet. I en tale 30. september i år sa EU-kommissær 
Valdis Dombrovskis at han foretrekker et eget EU-tilsyn for hvitvaking «with significant and 
direct supervisory powers regarding the most risky obliged entities». 
 
Status for innskuddsgarantidirektivet  
EUs reviderte innskuddsgarantidirektiv ble vedtatt i 2014. Direktivet er EØS-relevant, men er 
ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet innebærer en generell innskuddsgaranti på 100 
000 euro per innskyter per bank. Land med høyere dekning enn 100 000 euro fikk en 
overgangsperiode fram til utgangen av 2018 for å gjennomføre endringer. Den norske garantien 
er 2 millioner kroner per innskyter per bank. Da Stortinget vedtok nye regler om innskuddsgaranti 
og krisehåndtering i mars 2018 ble det også vedtatt at det i tillegg skal være en ubegrenset garanti 
i inntil 12 måneder for visse typer innskudd, bl.a. knyttet til boligkjøp, særlige livshendelser, 
forsikringsutbetalinger og visse erstatninger. 
 
Under behandlingen i Stortinget understreket finanskomiteen viktigheten av å kunne beholde 
dagens norske garantigrense på 2 millioner kroner ut over 2018, og ba regjeringen fortsette 
forhandlingene med EU om dette. Komiteen viste til at i Norge sparer vi i stor grad i innskudd, og 
at en god innskuddsgaranti er viktigere hos oss enn i mange andre europeiske land. Regjeringen 
skriver at den arbeider overfor EU med sikte på å kunne videreføre det norske garantinivået på 2 
millioner kroner når direktivet innlemmes i EØS-avtalen. 
 
Eurolandene har i flere år diskutert et forslag om en felles innskuddsgarantiordning (EDIS –
European Deposit Insurance Scheme). Det er en del av arbeidet med ytterligere å styrke 
bankunionen (se omtale nedenfor). Flere land, blant andre Tyskland, har vært negative til EDIS 
så lenge andre lands banksektorer er svake. Disse landene har krevd en rekke tiltak for å redusere 
risiko i medlemslandenes banksektorer før man går med på risikodeling gjennom sikkerhetsnettet 
for det felles bankkrisehåndteringsfondet (SRF) og EDIS. 
 
Bankpakken 
EU vedtok i 2019 en rekke endringer i soliditetsregelverk for banker (CRR/CRD IV) og 
krisehåndteringsregelverk for banker (BRRD), omtalt som «bankpakken». Det innebærer en 
utvidelse av SMB-rabatten og en ny rabatt for utlån til infrastrukturprosjekter. I tillegg inneholder 
pakken blant annet nye regler for kapitalkravene tilsynsmyndighetene kan stille til enkeltbanker 
på toppen av de generelle kravene, såkalte pilar 2-krav, og minstekrav til uvektet 
kjernekapitaldekning («leverage ratio»). 
 
Bankpakken er EØS-relevant, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Finansdepartementet ga 
i februar i år Finanstilsynet i oppdrag å lede en arbeidsgruppe som skal foreslå norsk 
gjennomføring av bankpakken. Utredningen ble lagt fram forrige uke og er nå sendt på høring med 
frist 6. januar 2021.  

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2019/eueos-nytt---27.-mars-2019/#finanstilsyn
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sentrale_eusaker_2020/id2691191/
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2020/eueos-nytt---20.-mai-2020/hvitvasking--nytt-eu-byra-eller-styrking-av-eba/
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2020/eueos-nytt---20.-mai-2020/hvitvasking--nytt-eu-byra-eller-styrking-av-eba/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dombrovskis/announcements/speech-executive-vice-president-valdis-dombrovskis-high-level-conference-anti-money-laundering-and_en
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=69218
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=69218
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/finansmarkedene/den-norske-innskuddsgarantiordningen/id634479/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--gjennomforing-av-bankpakken-mv/id2771027/
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I bankpakken er det lagt vekt på at bankreguleringen skal fremme EUs bankunion, og da EU-
landene ble enig om bankpakken var det flere som omtalte dette som et viktig steg mot en felles 
bankunion. For Norge er det viktig å skille mellom bankpakken, som er den generelle 
regelverksutviklingen i EU for å styrke bankenes soliditet, og arbeidet med å styrke EUs 
bankunion, som er noe som foregår innenfor eurogruppen. EUs bankunion ble opprettet som et 
svar på finanskrisen for å dempe de samfunnsøkonomiske konsekvensene av en bankkrise. Den 
innebærer felles tilsyn med de store bankene og avvikling av kriserammede banker. Den 
europeiske sentralbanken har en sentral rolle. Planene er at bankunionen også skal omfatte en 
felles innskuddsgarantiordning for banker, men dette er det foreløpig ikke enighet om.  
 
Deltakelse i bankunion er obligatorisk for eurolandene, mens andre EU-land kan delta på frivillig 
basis. Både Danmark og Sverige vurderer for tiden om de skal bli med i EUs bankunion. EUs nye 
finanskommissær, Mairead McGuinness, sa i høringen i Europaparlamentet 2. oktober at en av 
hennes viktigste prioriteringer vil være å fullføre bankunionen, og pekte også på at den er nært 
knyttet til kapitalmarkedsunionen. 

 
Brexit og konsekvenser for finansielle tjenester 
Regjeringen skriver i Finansmarkedsmeldingen 2020 fra april d.å. at finanstilsynene i EØS-
landene samarbeider om å vurdere risikoer ved Storbritannias uttreden av EU. Samarbeidet 
koordineres hovedsakelig av EUs finanstilsynsmyndigheter (EBA, ESMA og EIOPA), som 
Finanstilsynet er medlem av. EUs finanstilsynsmyndigheter fastsetter og publiserer uttalelser og 
anbefalinger om brexit som er relevante for foretak som tilbyr finansielle tjenester, herunder for 
norske foretak under tilsyn av Finanstilsynet. Uttalelsene fra EUs finanstilsyn omfatter også 
Island, Liechtenstein og Norge. Finansforetak, verdipapirforetak og andre foretak som tilbyr 
finansielle tjenester må likevel selv vurdere risikoer, konsekvenser og nødvendige tiltak når 
overgangsperioden utløper. 
 
I de norske målene fra juli 2020 for handelsforhandlingene med Storbritannia skriver regjeringen 
at den ønsker «å videreføre dagens handel med tjenester i så stor grad som mulig, særlig 
innenfor skipsfart, telekommunikasjon, ingeniørvirksomhet, finans og forsikring». Det er så 
langt ikke fremkommet hvor langt forhandlingene mellom EØS EFTA-landene og Storbritannia 
har kommet på akkurat finans og forsikring. 
 
Finansområdet er et relativt gjennomregulert og harmonisert i EU og dermed EØS. Ikke minst 
etter finanskrisen i 2008 har det kommet mye nye regulering. Fri bevegelser av tjenester er også 
et sentralt prinsipp i EØS-avtalen. For Norge vil det derfor være mest naturlig å følge en eventuell 
avtale mellom EU og Storbritannia. Regjeringen skriver også i Finansmarkedsmeldingen 2020 at 
målsetningen er at norske aktører skal beholde like god tilgang til det britiske markedet og til den 
finansielle infrastrukturen i London, som det EU-landene har. 
 
Skulle en avtale mellom EU og Storbritannia likevel ikke være mulig, blir spørsmålet hvor mye 
handlingsrom Norge har til å inngå egne bilaterale avtaler med Storbritannia på et område hvor 
det i hovedsak er harmonisert regelverk innenfor EØS.  I tillegg er Norges finansmarked tett 
integrert med markedene i EU, spesielt i Norden. Regjeringen skriver i Finansmarkedsmeldingen 
at et velfungerende EØS er førsteprioritet. Regjeringen viser også til at det er i Norges interesse å 
videreføre mest mulig av regelverket som i dag gjelder for det indre marked. Et hovedmål for 
Norge innen finansielle tjenester er å videreføre så gode økonomiske forbindelser med 
Storbritannia som mulig innenfor rammen av EØS og basert på gjensidighet.  

 
Regjeringen viser i Finansmarkedsmeldingen til at Storbritannia ikke lenger vil være en del av det 
felles indre marked i EØS ved utgangen av overgangsperioden (fra 1. januar 2021). Det innebærer 
bl.a. at britiske aktører ikke lenger vil omfattes av EUs regler om «single passport», som betyr at 
et foretak med tillatelse til å drive virksomhet i ett EØS-land, kan drive tilsvarende virksomhet i 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2018/eueos-nytt---30.-mai-2018/#bankunion
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2018/eueos-nytt---30.-mai-2018/#bankunion
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2020/eueos-nytt---29.-april-2020/bor-sverige-med-i-bankunionen/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/658180/IPOL_BRI(2020)658180_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/658180/IPOL_BRI(2020)658180_EN.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-22-20192020/id2699066/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dette-er-de-viktige-sakene-for-norge-i-forhandlingene-med-storbritannia/id2723433/
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hele EØS basert på tilsyn av hjemlandets myndigheter. Regjeringen skriver at virksomhet i 
Storbritannia og britiske aktører i Norge da vil bli vurdert etter reglene for land utenfor EØS. Det 
vil si at foretakene må ha tillatelse til å drive virksomhet i begge land og vil være under tilsyn av 
begge lands myndigheter. Adgang til å drive direkte grensekryssende virksomhet vil være 
begrenset. En annen konsekvens av at Storbritannia blir et tredjeland, er at eksponeringer mot 
britiske motparter vil kunne bli behandlet annerledes enn eksponeringer mot motparter etablert i 
EU. Det omfatter blant annet vurderinger som gjøres etter kapitalkravsregelverket og 
verdipapirhandelsregelverket. For norske finansforetak vil det i tilfelle innebære at kapitalkravene 
for slike eksponeringer blir høyere. 
 
Regjeringen beskriver i Finansmarkedsmeldingen at EU har etablert et system der tredjeland kan 
bli vurdert som regulatorisk ekvivalent med EU. Det er i overkant av 40 forskjellige 
ekvivalensbestemmelser i EUs finansmarkedsregelverk. Ekvivalensvurderingene innebærer på 
noen avgrensede områder at aktørene vil kunne få tilgang til det europeiske markedet. Dette 
gjelder blant annet gjenforsikring, sentrale motparter og forvaltere av alternative 
investeringsfond. På andre områder innebærer ekvivalens at aktører i EU/EØS kan benytte bl.a. 
sentrale motparter etablert i dette landet på lik linje med sentrale motparter etablert i EU/EØS. 
Videre vil ekvivalens kunne innebære at eksponeringer mot aktører i det ekvivalente tredjeland 
vurderes på samme måte som eksponeringer mot EU/EØS-aktører etter kapitalkravsregelverket. 
Storbritannia har etablert et tilsvarende system. 
 
Systemet med ekvivalensregimer er EØS-relevant, og EUs ekvivalensbeslutninger overfor 
Storbritannia vil etter EØS-avtalen også gjelde for Norge. Regjeringen skriver at det for Norge vil 
være viktig at Storbritannia gir Norge og de andre EØS-EFTA-landene tilsvarende behandling som 
EU. 
 
«No deal»-beredskap 
I Finansmarkedsmeldingen 2019 (fra april 2019) inkluderte regjeringen en oversikt over 
beredskapen som da var gjort på finansmarkedsområdet for å forberede en eventuell «no deal»-
brexit. En oversikt over ytterligere tiltak (forskrifts- og lovendringer) er også tilgjengelig i 
regjeringens siste forberedelser til brexit, sist oppdatert 1. oktober 2020.  
 
I dagens situasjon vil et «no deal»-scenario oppstå dersom en ny handelsavtale ikke er på plass 
når dagens overgangsordning går ut i slutten av desember, eller i den korte (eller lengre?) perioden 
fra 1. januar 2021 til en ny avtale er konkludert og godkjent av Stortinget (se mer om brexit 
nedenunder).  
 
Spørsmålet er om tiltakene som ble truffet på finansmarkedsområdet i 2019 for å avhjelpe 
konsekvensene av en eventuell «no deal»-brexit, kan og/eller vil brukes, videreføres eller justeres 
ved et eventuelt kortere (eller lengre) «no deal»-scenario fra 1. januar. 

 
Europas grønne giv på finansministerens område 
 
Rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer 
EU vedtok i 2020 nytt regelverk for å fastslå om en økonomisk aktivitet er miljømessig bærekraftig 
eller ikke. Det nye regelverket består av en ny forordning (EU) 2020/852 om fastsettelse av en 
ramme for å fremme bærekraftige investeringer (taksonomiforordningen) og en endring av 
forordning (EU) 2019/2088 om offentliggjøring av opplysninger som gjelder bærekraftighet på 
området finansielle tjenester.  
For å betegnes som en miljømessig bærekraftig, må en økonomisk aktivitet bidra til å nå minst ett 
av EUs miljømål uten å skade en eller flere av de andre miljømålene i vesentlig grad.  
  
EUs seks overordnete miljømål er:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24-20182019/id2642702/#KAP2-2
https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/brexit_forberedelser/id2645433/
https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20200615IPR81229/gron-finansiering-parlamentet-vedtager-kriterier-for-baeredygtige-investeringer
https://europalov.no/rettsakt/eu-rammeverk-for-fremme-av-baerekraftige-investeringer/id-25761
https://europalov.no/rettsakt/eu-rammeverk-for-fremme-av-baerekraftige-investeringer/id-25761
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 Reduserte CO2-utslipp  

 Tilpasning til klimaendringene 

 Bærekraftig forvaltning av vann- og havressurser 

 Overgang til en sirkulær økonomi, med fokus på gjenbruk, resirkulering og minst mulig 
avfall  

 Forebygge og bekjempe forurensning 

 Vern og gjenoppretting av biologisk mangfold og økosystemer 
  
Økonomisk aktivitet som forårsaker mer skade enn gevinster for miljøet, kan ikke klassifiseres 
som miljømessig bærekraftig.  
 
Tiltak som ikke er forenlig med målet om et klimanøytralt EU, men som likevel er nødvendige i 
overgangen til en klimanøytral økonomi betegnes som omstillingsaktiviteter. Disse aktivitetene 
skal ha et betydelig lavere CO2-utslippsnivå enn sektorens eller industriens gjennomsnitt. 
Naturgass og atomkraft kan potensielt merkes som omstillingsaktivitet, men ikke bruk av faste 
fossile brennstoff som kull.  
  
For å nå målet om klimanøytralitet må EU øke investeringene i ny teknologi med anslagsvis €260 
milliarder årlig i det neste tiåret. Dette forutsetter økte offentlige og private investeringer som 
innfrir kravet om miljømessig bærekraftighet. EU må derfor definere konkrete kriterier og 
grenseverdier for hvilke aktiviteter som kan defineres som miljømessig bærekraftige, og som 
dermed kan bidra til å realisere EUs grønne avtale/grønne giv og for å unngå «grønnvasking» av 
investeringer og økonomisk aktivitet.  
  
Kommisjonen skal senest 31. desember 2021 gjennomgå og fastsette kriteriene for å identifisere 
aktiviteter som skader ett eller flere av miljømålene vesentlig. Det har særlig betydning for hvilke 
aktiviteter som kan merkes som omstillingsaktiviteter. Før det, skal Kommisjonen vedta 
klassifiseringskriteriene for klimatiltak og klimatilpasning, som delegert forordning innen 
utgangen av 2020. En ekspertgruppe la frem forslag til EUs klassifisering av grønne økonomiske 
aktiviteter (såkalt EU-taksonomi) i mars i år. 
  
Kommisjonen har arrangert høring om en ny/revidert handlingsplan for bærekraftig finansiering 
og ny standard for grønne obligasjoner. Kommisjonen utarbeider også forslag til  endring direktiv 
2014/95 om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold. 
  
EØS/EFTA-landene vurderer taksonomiforordningens EØS-relevans og –innlemmelse.  

 
Dialogen med ESA om forlenge av merverdiavgiftsfritaket for elbiler 
Finansdepartementet har, sammen med Klima- og miljødepartementet, gjennomført en 
midtveisevaluering av merverdiavgiftsfritaket for elbiler. Evalueringen er oversendt til EFTAs 
kontrollorgan, ESA. 
 
Elbiler har i dag et fritak for merverdiavgift. Dette fritaket utgjør statsstøtte som er godkjent av 
ESA ut 2020. For tiden er norske myndigheter i dialog med ESA om notifisering av en forlengelse 
av fritaket. Hvor mange år regjeringen vil søke om fritak er foreløpig uklart. I ESAs godkjenning 
fra 2017 fremgikk det at Norge skulle gjennomføre en midtveisevaluering innen 1. juli 2020. Dette 
fordi ESA ønsker oppdatert informasjon om ordningen for å kunne vurdere om den fortsatt er 
nødvendig og proporsjonal. Evalueringen er altså et viktig element i arbeidet med renotifiseringen.  
 
Departementet oversendte evalueringen til ESA i juli i år. Av evalueringen fremgår at 
skatteincitamenter som merverdiavgiftsfritak påvirker folks atferd i betydelig grad. I sum viser 
tilgjengelige undersøkelser at MVA-fritaket fører til redusert pris og øker etterspørselen etter 
elbiler. Siden 2017 har det vært en betydelig økning i andelen batteribiler i Norge. Ifølge 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_424
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_424
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
https://ec.europa.eu/info/news/consultation-renewed-sustainable-finance-strategy-2020-may-27_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-eu-green-bond-standard_en
https://europalov.no/rettsakt/regnskapsdirektivet-endringsbestemmelser-om-store-selskapers-informasjonsplikt-om-sosiale-og/id-6304
https://europalov.no/rettsakt/regnskapsdirektivet-endringsbestemmelser-om-store-selskapers-informasjonsplikt-om-sosiale-og/id-6304
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mva-fritaket-har-gitt-reduserte-priser-og-okt-ettersporsel-etter-elbiler/id2723509/
https://e24.no/naeringsliv/i/JoK2L4/sanner-vil-ikke-love-momsfritak-for-elbiler-etter-2021
https://www.regjeringen.no/contentassets/8d7fb046f10d4890ad09dba061c143a1/midterm_review.pdf
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evalueringen kan i hvert fall deler av denne utviklingen tilskrives MVA-unntaket. Den positive 
utviklingen de siste årene hva gjelder økning i elbilparken, samt funnene i midtveisevalueringen, 
gir støtte til konklusjonene fra notifikasjonen i 2017.  

Utenriksministeren vil redegjøre for: 

Status for brexit og forhandlingene om Norges fremtidige forhold til 
Storbritannia 
 
Handelsforhandlinger mellom EØS EFTA-landene og Storbritannia  
Norge inngikk i desember 2018 en skilsmisseavtale med Storbritannia sammen med Island og 
Liechtenstein. Avtalen trådte i kraft i det Storbritannia gikk ut av EU og EØS 31. januar 2020. Den 
tilsvarer i stor grad skilsmisseavtalen mellom EU og Storbritannia på de områder som er relevante 
for EØS-avtalen, med spesielt fokus på borgeres rettigheter. Viktig for norske aktører (næringsliv, 
studenter, arbeidstakere mm.) er at overgangsordningen som er avtalt ut dette året, også gjelder 
for Norge og de andre EØS EFTA-landene. Dette er nedfelt i egen lov vedtatt av Stortinget i mars.  
 
Norge forhandler nå også sammen med Island og Liechtenstein om en framtidig handelsavtale 
med Storbritannia. Pandemien forsinket oppstarten av forhandlingene, og det har vært sen 
framdrift bl.a. også fordi de britiske forhandlerne ikke fikk mandat fra sin regjering før i august, 
og fordi mye har vært avhengig av fremdriften i Storbritannias forhandlinger med EU, som har 
vært treg (se lenger ned). Nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø sa 28. september at hun trodde 
det var usannsynlig at en frihandelsavtale ville være på plass i tide til at den kunne bli godkjent av 
Stortinget innen årsskiftet. Det ble opprinnelig lagt til grunn at en avtale måtte være på plass innen 
9. oktober for å sikre ordinær behandling og godkjenning i Stortinget.  
 
Samtidig understreket hun at det var «full speed ahead» i handelsforhandlingene, og at det ble 
jobbet bra til tross for intense forhandlinger og vanskelige temaer. Dette betyr implisitt at EØS 
EFTA-landene og Storbritannia er innstilt på å fortsetter forhandlingene selv om EU og 
Storbritannia ikke skulle bli enige om en avtale. EØS EFTA-forhandlingene med Storbritannia blir 
også sett på som enklere siden de ikke preges av prinsipielle uenigheter i samme grad som britenes 
forhandlinger med EU. 
 
I perioden etter utgangen av overgangsperioden og før en eventuell ny avtale er på plass, vil det 
derfor være behov for overgangsordninger. Både Nybø og utenriksministeren viste 28. september 
til at det ville være aktuelt å finne fram igjen de beredskapsavtalene som ble inngått med 
Storbritannia i 2019. De ville primært dekke varehandel og sikre nulltoll på industrivarer. De ville 
også måtte tilpasses og justeres noe til den nye situasjonen. Håpet er at disse bare skal vare i noen 
få uker eller måneder, til Stortinget har godkjent en eventuelt ny, fremtidig handelsavtale. 
 
Regjeringen har hele tiden hatt som målsetning å ivareta mest mulig av dagens økonomiske 
samarbeid med Storbritannia, og at norsk næringsliv skal få minst like gode betingelser i 
samhandelen med Storbritannia som EU får. Regjeringen skrev allerede i 2016 at «Det er i Norges 
interesse å opprettholde tollfrihet for industrivarer og forbedre markedsadgang for sjømat som 
ikke har tollfrihet i dag». I de norske målene for forhandlingene fra juli 2020 understreker 
regjeringen at Norge ønsker: 
 

 Å videreføre nulltoll på industrivarer.  

 Full frihandel for sjømat, altså en forbedring av dagens EØS-regime.  

 Forhandlinger basert på dagens handel med jordbruksvarer og beskyttelsen av sensitive 
norske jordbruksvarer, og samtidig sikre bedre markedstilgang for enkelte 
jordbruksvarer.  

https://www.efta.int/EEA/news/EEA-EFTA-Separation-Agreement-UK-reached-511351
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=75255
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/41dkJa/nyboe-tror-fristen-ryker-for-avtale-med-storbritannia
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dette-er-de-viktige-sakene-for-norge-i-forhandlingene-med-storbritannia/id2723433/
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 Å videreføre dagens handel med tjenester i så stor grad som mulig, særlig innenfor 
skipsfart, telekommunikasjon, ingeniørvirksomhet, finans og forsikring. 

 Å videreføre dagens markedsadgang for offentlige anskaffelser, også innenfor forsvar og 
sikkerhet. 

 Et omfattende forhandlingsresultat for klima, miljø og arbeidstakerrettigheter som i 
avtalen mellom Storbritannia og EU. 

 
Til tross for de ambisiøse målene om videreføring av dagens regime og sikring av bedre 
markedsadgang for enkelte produkter, advarer næringsministeren om at norske bedrifter må være 
forberedt på at betingelsene for handelen ikke vil bli like gode som i dag og at en avtale ikke vil 
kunne erstatte EØS-avtalen.  
 
Hva Norge eventuelt vil måtte gi i motytelser mot bedre markedsadgang på fisk, særlig på 
jordbruk, gjenstår også å se. Næringsministeren uttalte 28. september at det ikke er noen 
hemmelighet at landbruk er sensitivt for Norge. Bondelaget advarer i et brev til næringsministeren 
mot å bytte landbruk mot fisk i forhandlingene med Storbritannia. De mener å ha blitt gjort kjent 
med at det nå gjøres en kobling mellom de to. Næringsministeren avviser en slik kobling og sier at 
«Forhandlinger er gi og ta. Og så er det noe som er viktig for oss, og noe som er viktig for britene. 
Men det er også slik i forhandlinger, særlig når man nærmer seg slutten, at man må holde 
kortene tett inntil brystet.» 
 
Tjenester vil være en utfordring, både i nødløsningen som måtte finnes i en overgangsperiode, og 
i forhandlingene om den fremtidige avtalen. Utenriksministeren uttalte 28. september at 
tjenestehandel er et vanskelig tema for britene, og at dette skyldes at tjenester er tett forbundet 
med den frie flyten av arbeidskraft på tvers av landegrensene i EU. Da Norge forhandlet «no deal»-
avtaler med Storbritannia i 2019, uttalte utenriksministeren at det på grunn av områdets 
kompleksitet ikke hadde vært mulig å inkludere tjenester bortsett fra på transportområdet 
(beredskap på luft-, vei-, og maritimtjenester). For de andre tjenestene ville Norges respektive 
WTO-forpliktelser i tjenesteavtalen GATS være rammen i tilfelle «no deal». I Europautvalget 20. 
september 2019 utdypet utenriksministeren og sa det ikke var noe land som hadde fått til en avtale 
med Storbritannia på tjenester. Det var primært to årsaker til at dette var vanskelig, både 
kompleksiteten og koblingen til fri personbevegelighet. I regjeringens mål fra juli 2020 er allikevel 
ambisjonen å videreføre dagens handel med tjenester (EØS) i så stor grad som mulig, særlig 
innenfor skipsfart, telekommunikasjon, ingeniørvirksomhet, finans og forsikring. Se eget punkt 
om brexit og finans lenger opp. 
 
Bilaterale avtaler mellom Norge og Storbritannia 
Norge forhandler også bilateralt med Storbritannia om avtaler på blant annet fiskeriforvaltning, 
helse, utdanning og justis.  En bilateral avtale om fullbyrdelse av dommer i sivile saker ble 
konkludert 13. oktober. En bilateral avtale på fiskeriforvaltning ble konkludert 30. september. 
 
Bilateral avtale med Storbritannia om fiskeriforvaltning 
Norge og Storbritannia undertegnet 30. september en rammeavtale for fiskeriforvaltning. Avtalen 
er ikke oversendt Stortinget og teksten er ikke offentlig. I regjeringens pressemelding er det vist 
til at den legger til rette for at partene kan avtale kvotebytte og gjensidig adgang til hverandres 
fiskerisoner. Dette skal skje gjennom årlige forhandlinger. I følge pressemeldingen omfatter også 
avtalen samarbeid om kontroll, lisensiering og forsking. 
 
Den britiske landbruks- og fiskeriministeren har sagt at avtalen som er inngått med Norge, er 
nettopp den modellen Storbritannia ønsker seg for en avtale med EU. Det vil si en avtale med 
årlige forhandlinger med EU og ikke fast avtalte, relative kvoteandeler. Politico som referer til en 
lekket versjonen av avtalen med Norge, mener imidlertid at den er basert på avtalene mellom EU 
og Norge fra perioden 1979-1981. Disse avtalene nedfelte nettopp faste kvoteandeler etterfulgt av 
årlige diskusjoner om samlet bærekraftig fangst basert på vitenskapelige data. 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/10/15/195712356/bonder-frykter-landbruket-vil-bli-ofret-i-forhandlingene-med-storbritannia
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/41dkJa/nyboe-tror-fristen-ryker-for-avtale-med-storbritannia
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Europautvalget/2018-2019/refe-201819-01-31/?all=true
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Europautvalget/2018-2019/refe-201819-09-20/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Europautvalget/2018-2019/refe-201819-09-20/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-and-the-united-kingdom-agree-on-fisheries-cooperation/id2767058/
https://www.politico.eu/article/brexit-fish-johnson-macron-barnier/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=2f30947035-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_13_05_13&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-2f30947035-189153693
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Den norske regjeringen ønsker å inkludere Storbritannia i kyststatsforhandlingene om norsk 
vårgytende sild, kolmule og makrell. Regjeringen har lagt vekt på at de norske relative 
kvoteandelene ikke skal påvirkes av at det blir en part til i disse forhandlingene. I tillegg til den 
bilaterale avtalen, forhandler altså Norge sammen med Island og Liechtenstein om 
markedsadgang for fisk innenfor rammen av en handelsavtale. For norsk eksport vil også regelverk 
på veterinærområdet har betydning for handelen. Her er Norge knyttet til EUs regelverk og 
dermed avhengig av hva slags avtale EU og Storbritannia inngår på dette området. 
 
Bilateral avtale om fullbyrdelse av sivile saker 
Norge og Storbritannia undertegnet 13. oktober en avtale som sikrer at norske sivile dommer i 
fremtiden kan bli anerkjent eller fullbyrdet i Storbritannia. Dette vil bety at et norsk selskap som 
har fått tilkjent erstatning fra en britisk bedrift i en norsk domstol, vil kunne få dommen 
tvangsfullbyrdet i Storbritannia, slik at erstatningen faktisk blir utbetalt. Britiske dommer ville 
også i begrenset grad kunne anerkjennes og fullbyrdes i Norge. Frem til utløpet av 
overgangsperioden vil Storbritannia i all hovedsak være bundet til å etterleve folkerettslige avtaler 
som landet er bundet av gjennom sitt EU-medlemskap. Dette inkluderer Luganokonvensjonen 
2007 om domsmyndighet, anerkjennelse og fullbyrdelse av sivile dommer, hvor både Norge og EU 
er parter. Ved overgangsperiodens slutt vil konvensjonen opphøre å gjelde mellom Norge og 
Storbritannia med mindre Storbritannia innen den tid har tiltrådt konvensjonen som selvstendig 
part. Avtalen fastsetter at en bilateral traktat mellom Norge og Storbritannia fra 1961, som langt 
på vei ble erstattet av Luganokonvensjonen, med enkelte endringer på nytt skal anvendes mellom 
partene. Avtalen trer bare i kraft hvis Storbritannia ikke blir selvstendig part til 
Luganokonvensjonen innen utløpet av overgangsperioden. 
 
EU –Storbritannia 
På sitt toppmøte i Brussel 15. oktober, konkluderte EUs ledere med at de ønsker å fortsette 
forhandlingene med Storbritannia, men at det nå er opp til Storbritannia å sikre videre fremdrift: 
«…the European Council invites the Unionʼs chief negotiator to continue negotiations in the 
coming weeks, and calls on the UK to make the necessary moves to make an agreement possible». 
Europaparlamentet har også «utsatt» sin frist for når en avtale må være på plass for å få den 
godkjent før 1. januar, til begynnelsen av november. Den britiske regjeringen hadde opprinnelig 
satt midten av oktober som frist for en avtale, og det er nå usikkert hvordan den vil følge opp 
konklusjonene fra Brussel. Den britiske sjefsforhandlere uttalte rett etter torsdagens møte at han 
var skuffet over EU-ledernes konklusjoner, særlig at EU, slik han så det, ikke lenger var villige til 
å jobbe «intenst» for en avtale. Ordet «intensively» er ikke med i konklusjonene fra toppmøtet. 
Han var også overrasket over at EU nå legger alt ansvar over på britene.   
 
Forhandlingene mellom EU og Storbritannia om det framtidige forholdet startet i mars 2020, men 
har gått sakte og havnet i skyggen av pandemihåndteringen. Partene har i høst igjen hatt fysiske 
møter og møttes til uformelle forhandlinger 12. oktober. EU-landene har hele tiden stått samlet i 
forhandlingene. I forkant av møtet i Det allmenne rådet 13. oktober understreket den franske EU-
ministeren behovet for samhold i forhandlingene og sa at EU må stå fast på hovedprioriteringene 
knyttet til fisk og rettferdig konkurranse. Han sa også at en dårlig avtale er verre enn ingen avtale. 
Den tyske EU-ministeren krevde at Storbritannia viser forhandlingsvilje, spesielt når det gjelder 
statsstøtte, tvisteløsning og fisk. Begge advarte Storbritannia mot å prøve å splitte EU-landene.  
 
Det forhandles om en rekke temaer, inkludert handel med varer og tjenester, fisk, transport, 
justissamarbeid og konkurranse- og statsstøtteregler. Det er stor avstand mellom partene og EU 
har etterlyst konkrete forhandlingstekster fra britisk side. Spesielt er det stor avstand knyttet til 
det EU omtaler som like konkurransevilkår. EU mener at dersom Storbritannia som en stor og 
geografisk nær handelspartner, skal få fri tilgang til EUs indre marked, må landet følge regler 
knyttet til konkurranse, statsstøtte, miljø og arbeidstakerrettigheter. Storbritannia har ikke ønsket 
å forpliktet seg til dette og viser bl.a. til at EUs avtale med Canada ikke omfatter slike regler. Boris 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/brexit-norge-og-storbritannia-enige-om-fullbyrdelse-av-dommer-i-sivile-saker/id2770284/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2014.10.2020&utm_content=Europapolitikk
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/brexit-norge-og-storbritannia-enige-om-fullbyrdelse-av-dommer-i-sivile-saker/id2770284/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2014.10.2020&utm_content=Europapolitikk
https://www.politico.eu/article/uk-eu-invitation-brexit-keep-talking-trade-deal/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=a09602da3f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_16_04_57&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-a09602da3f-189716437
https://twitter.com/DavidGHFrost/status/1316785715943014400?s=20
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/15/european-council-conclusions-on-eu-uk-relations-15-october-2020/
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Johnson sa tidligere i september at dersom det ikke oppnås en avtale innen 15. oktober, bør 
partene erkjenne at handelen fra 2021 vil skje på WTO-vilkår. 
 
Det britiske underhuset vedtok 20. september den såkalt indre markedsloven som skal regulere 
handelen mellom England, Nord-Irland, Skottland og Wales. Den britiske regjeringen har erkjent 
at forslaget vil bryte med landets internasjonale forpliktelser i utmeldingsavtalen («breaking 
international law in a ‘very specific and limited way’»). Dette har vakt oppsikt både i 
opposisjonen, innad i det konservative partiet, hos skotske og walisiske ledere, sentrale politikere 
i USA og ikke minst i EU. Mange stiller spørsmål ved å forhandle fram en avtale dersom 
Storbritannia ikke føler seg forpliktet til å følge den og er også urolige for stabiliteten på den irske 
øya. Europakommisjonen åpnet 1. oktober en traktatsbruddsak mot Storbritannia. 
Europaparlamentet har varslet at den ikke vil godkjenne noen avtaler med landet dersom 
Storbritannia bryter eller truer med å bryte med utmeldingsavtalen og at en avtale må være på 
plass innen utgangen av oktober for å gi tid til forsvarlig behandling før årsskiftet. 
 
Fiskeriforvaltning 
Den politiske erklæringen som ble inngått mellom EU og Storbritannia sammen med 
skilsmisseavtalen i 2019 sier egentlig at en avtale på fiskeriforvaltning skulle være klar innen juli, 
altså før den endelige handelsavtalen skulle ferdigstilles. Dette var ikke tilfelle, og partene 
forhandler fremdeles om fisk. En viktig konfliktlinje i forhandlingene er de ulike synene på 
metoden for hvordan fiskekvotene bør fordeles. EU ønsker å basere seg på historiske rettigheter 
eller en fastsatt fordelingsprosent, også kalt relativ stabilitet. Storbritannia ønsker på sin side å 
basere seg på sonetilhørighet hvor kvotene baseres på hvor fisken er til enhver tid, noe som vil føre 
til økte rettigheter for britiske fartøy. Storbritannia ønsker også årlige forhandlinger, slik Norge 
har med EU, og slik Norge nå også har avtalt med Storbritannia.  
  
Dersom EU og Storbritannia ikke skulle bli enige om en ny avtale innen utgangen av året, vil EUs 
fiskeflåte i teorien bli stengt ute fra britisk farvann. I følge European Fisheries Alliance vil dette 
kunne halvere inntektene til den europeiske flåten og føre til tap av opp til 6000 arbeidsplasser. 
Samtidig vil Storbritannia ifølge Politico (se samme lenke) kunne møte høye tollsatser på den 
fisken de ønsker å eksportere til EU ved et «no deal»-scenario hvor fiskekvoter knyttes opp mot 
markedsadgang for fisk. 
 
Av EU-landene er det spesielt Frankrike sammen med Belgia, Danmark, Irland og Nederland som 
har sterke interesser knyttet til fiskeriforvaltning med Storbritannia. Politico skriver for eksempel 
at fiskere i regionene Bretagne, Normandie og Pas de Calais tar opp inntil 60 prosent av fangsten 
i britiske farvann. Men også spanske fiskere har varslet at de vil presse på for et spansk veto mot 
en handelsavtale om ikke nivået på dagens fiskerikvoter blir videreført.  
 
EUs sjefsforhandler ba i et møte med EUs ambassadører tidligere i oktober om økt realisme i 
forhandlingene og hintet om at EU kan bli nødt til å godta en viss økning i de britiske kvotene. Det 
skal også være et visst press på Frankrike fra andre EU-land om å justere sin posisjon i 
fiskeriforhandlingene. 

 
Europas grønne giv 
Europas grønne giv er Europakommisjonen plan for å gjøre EUs økonomi bærekraftig. Målet er 
samtidig at grønn omstilling skal skape nye arbeidsplasser, og skje på en sosialt rettferdig måte. 
Planen som ble lagt fram i desember 2019, omfatter en rekke ulike elementer knyttet både til 
klima, biodiversitet og miljø. En del av de varslete tiltakene og strategiene er blitt utsatt på grunn 
av koronapandemien, men Europakommisjonen har ønsket at disse skal inngå i tiltakene for 
gjenreisingen etter pandemien, jf. også omtale i Stortingets EU/EØS-nytt 16. april i år. Sentralt 
den siste tiden har vært diskusjon i EU om økte ambisjoner for utslippsreduksjoner innen 2050 
og Europakommisjonens statusrapport for energiunionen, ny strategi for reduksjon i 
metanutslipp og en strategi for renovering av bygninger. Disse sakene omtales nærmere nedenfor.   

https://www.politico.eu/article/uk-minister-confirms-plan-to-break-international-law-over-brexit/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=d723f4e158-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_09_07_48&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-d723f4e158-189153693
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1798
https://www.politico.eu/article/brexit-fish-talks-flounder-toward-showdown/
https://www.politico.eu/article/brexit-fish-talks-flounder-toward-showdown/
https://www.politico.eu/article/brexit-fish-johnson-macron-barnier/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=2f30947035-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_13_05_13&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-2f30947035-189153693
https://www.politico.eu/article/michel-barnier-wiggle-room-on-fish-brexit-deal/
https://www.politico.eu/article/michel-barnier-wiggle-room-on-fish-brexit-deal/
Dersom%20EU%20og%20Storbritannia%20ikke%20skulle%20bli%20enige%20om%20en%20ny%20avtale%20innen%20utgangen%20av%20året,%20vil%20EUs%20fiskeflåte%20i%20teorien%20bli%20stengt%20ute%20fra%20britisk%20farvann.%20I%20følge%20European%20Fisheries%20Alliance%20vil%20dette%20kunne%20halvere%20inntektene%20til%20den%20europeiske%20flåten%20og%20føre%20til%20tap%20av%20opp%20til%206000%20arbeidsplasser.%20Samtidig%20vil%20Storbritannia%20ifølge%20Politico%20(se%20samme%20lenke)%20kunne%20møte%20høye%20tollsatser%20på%20den%20fisken%20de%20ønsker%20å%20eksportere%20til%20EU%20ved%20et%20non-deal%20scenario%20ved%20et%20scenario%20hvor%20fiskekvoter%20knyttes%20opp%20mot%20markedsadgang%20for%20fisk.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2020/eueos-nytt---16.-april-2020/greenrecovery---pandemien-og-eus-green-deal/
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Mål om utslippsreduksjoner innen 2050 
Europakommisjonen mener at dersom EU skal nå målet om klimanøytralitet innen 2050, 
må  utslippene av drivhusgasser reduseres med 55 prosent innen 2030.  Dagens mål for 2030 er 
40 prosent, et mål som medlemsstatene ligger an til å overoppfylle. Ifølge Kommisjonen vil det 
være mulig å skape klimanøytralitet og samtidig sikre økonomisk vekst.  
 
Figur 1: EU kommisjonens scenario for økonomisk velstand og klimanøytralitet 1990-2050 

 
 
Totalt energiforbruk skal reduseres med 39-41 prosent, samtidig som andelen fornybar energi skal 
økes til 38-40 prosent av totalt energiforbruk innen 2030. Forbruket av kull, olje og gass skal 
reduseres med henholdsvis 70, 30 og 25 prosent. Andelen elektrisitet produsert med fornybar 
energi skal økes fra dages 32 prosent til minst 65 prosent innen 2030.  
 
Alt dette krever betydelige investeringer. Minst 30 prosent av EUs flerårige budsjetter og EUs 
omstillingspakke Next Generation EU.  Ifølge Kommisjonen må de årlige energirelaterte 
investeringene øke med € 350 milliarder i årene 2021-2030 sammenlignet med årene 2011-2020. 
Kommisjonen lanserer en ny finansieringsmekanisme for fornybar energi. Her skal 
medlemslandene kunne velge om de vil være vertskap for fornybar energiprosjekter, eller være 
medvirker ved å investere i fornybar energi i andre medlemsland.  Private investorer skal også 
kunne delta. Investeringene samles i en pool og fordeles til prosjektene etter en 
anbudskonkurranse. Både vertsland og bidragsytere skal få beregne en andel av utslippskuttene i 
sin utslippsstatistikk etter en gitt formel. Rettsakten om finansieringsmekanismen for fornybar 
energi gjennomfører artikkel 33 i EUs forordning om et styringssystem for energiunionen og EUs 
klimainnsats fra 2018. EØS/EFTA-landene vurderer forordningens EØS-relevans.  
 
Figur 2: Finansieringsmekanismen for fornybar energi 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1658
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/eu_renewable_energy_financing_mechanism_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1294&from=EN
https://www.europalov.no/rettsakt/styringssystem-for-energiunionen-eus-klimainnsats/id-9555
https://www.europalov.no/rettsakt/styringssystem-for-energiunionen-eus-klimainnsats/id-9555
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Alle sektorer skal bidra til utslippskuttene. Renoveringen av bygg skal minst dobles fra dagens rate 
på 1 prosent per år. Andelen fornybar energi i transportsektoren skal økes fra 6 prosent i 2015 til 
om lag 24 prosent i 2030. Kommisjonen antar at utslippene fra industrisektoren kan reduseres 
med minst 25 prosent innen 2030, men setter foreløpig ikke noe mål for industrien. Utslippene av 
andre drivhusgasser enn CO2 kan reduseres med 35 prosent mener Kommisjonen. Dette må skje 
både i energisektoren, avfallssektoren og i landbruket. Utviklingen av og bruken av ny teknologi 
må skje innen 2030 skal EU nå målet om klimanøytralitet innen 2050. Mengden karbon som 
lagres i biomasse må økes. Det betyr endringer i arealbruk og skogforvaltning. Skogen må lagre 
mer karbon enn i dag. Det betyr også at det må settes strengere krav til bruken av biomasse som 
energikilde.  
 
Kommisjonen vil legge frem en revidert lovpakke for klima og energi i juni 2021. Den vil inneholde 
rettsaktene for kvotehandel, innsatsfordeling, energimarked, energiunion, arealbruk og skog, 
fornybar energi, energieffektivisering, bygningsenergi, økodesign og energiskatt. Kommisjonen 
legger bl.a. opp til at all forbrenning av fossil energi skal omfattes av EUs kvotehandelssystem ETS.  
 
Et ambisiøst Europaparlament 
Europaparlamentet ønsker enda større utslippskutt og vedtok med knapt flertall 8. oktober et mål 
om 60 prosent innen 2030. Europaparlamentet mener også at både EU samlet og hvert 
medlemsland må oppnå klimanøytralitet innen 2050 og går inn for utfasing av alle subsidier til 
fossil energi innen 2025. 60 prosent-målet var omstridt internt i Europaparlamentet og blant 
medlemslandene er det heller ikke enighet om det framtidige utslippsmålet. EUs stats- og 
regjeringssjefer drøftet spørsmålet på toppmøtet 15. og 16. oktober, men ble enige om å komme 
tilbake til dette i desember. 
 
Norske posisjoner 
I Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon for 2021 skriver regjeringen at den ønsker å 
redusere utslippene av klimagasser med minst 5o prosent og opp mot 55 prosent innen 2030. 
Regjeringen ønsker å oppfyllet det forsterkede målet samme med EU og sa i februar at den har 
arbeidet for at EU skal øke sitt mål til 55 prosent. Det vises i statsbudsjettet til at Norge allerede 
har forpliktet seg til å samarbeide med EU om å kuttet 40 prosent sammenlignet med 1990-nivået 
innen 2030, jf. også informasjonspakken fra 5. november 2019 til debatt om Europapolitisk 
redegjørelse. Regjeringen skriver også at eventuelle endringer i EUs klimamål «kan få 
konsekvensar for Noregs forpliktingar i klimaavtala med EU». Fagsjef Stig Schjølset i Zero 
uttaler i en nyhetssak publisert på Energi Norges hjemmeside 16. september at dersom EU vedtar 
et mål om 55 prosent, vil det trolig bety at Norge også blir forpliktet av dette målet.  
 
Metan, renovering av bygninger, energiunionen 
Onsdag denne uken la Europakommisjonen fram en ny strategi for reduksjon i metanutslipp, en 
strategi for renovering av bygninger og en statusrapport for energiunionen.  
 
Metan 
Metan står for ti prosent av klimagassutslippene i EU, og Kommisjonen ønsker å redusere dette 
gjennom en rekke tiltak, spesielt rettet mot jordbruk, avfallshåndtering og energisektoren (gass). 
Til sammen står disse for 95 prosent av metanutslippene. I energisektoren er det snakk om krav 
til rapportering, noe som har fått kritikk fra De Grønne i Europaparlamentet, som ønsker klarere 
mål. Satellitt-teknologi vil spille en stor rolle i overvåking av metanutslipp.  
 
Renovering av bygninger 
Bygninger står for over en tredjedel av klimagassutslippene i EU. Kommisjonens mål i den nye 
strategien er at minst 35 millioner bygninger skal renoveres og gjøres mer energieffektive fram til 
2030, og at den nåværende renoveringstakten skal minst dobles. Pengene skal komme fra EUs 
koronafond og fra private investeringer, og det anslås at det kan skape 160 000 nye jobber 
innenfor bygningsbransjen. Det legges vekt på renovering av offentlig bygninger som skoler og 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/16/european-council-conclusions-on-covid-19-and-climate-change-15-october-2020/
https://www.regjeringen.no/contentassets/d0a57f74e9524e51af4a7003dd7cb6c0/nn-no/pdfs/prp202020210001klddddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-forsterker-klimamalet-for-2030-til-minst-50-prosent-og-opp-mot-55-prosent/id2689679/
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/europautvalget/infopakker/informasjonspakke_debatten_20191105.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/europautvalget/infopakker/informasjonspakke_debatten_20191105.pdf
https://energiogklima.no/nyhet/eus-groenne-giv/skjerpet-klimamal-eu-vil-raskere-ut-av-kull-olje-og-gass/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1833
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1835
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-union/fifth-report-state-energy-union_en
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sykehus. Det vil også bli foreslått endringer i regelverket om energieffektivisering. Kommisjonen 
framhever muligheten man har gjennom offentlig anskaffelser til å etterspørre nye grønne 
produkter.  
 
Energiunionen  
State of the Energy Union er en årlig publikasjon fra Kommisjonen. Den er omfattende og har egne 
vedlegg, blant annet om status for det indre marked, subsidier og konkurranseevne. Fornybar 
energi er sentralt, og Kommisjonen mener det er behov for store investeringer i infrastruktur 
knyttet til havvind og solenergi. I tillegg framheves den nye mekanismen knyttet til finansiering 
av fornybar energi. Den tillater land som strever med å oppnå utslippsmålene å finansiere grønne 
energiprosjekter i andre medlemsland, for på den måten å kunne nå målene.  
 

Forhandlinger med EU om nye EØS-finansieringsordninger og fisk 
Norge saman med Island og Liechtenstein vart i 2015 samde med EU om ein ny avtale om bidrag 
til økonomisk og sosial utjamning i 15 av dei minst velståande landa i EU. Samstundes vart det 
inngått avtaler om fleire nye eksportkvoter og utviding av eksisterande kvoter for fisk og foredla 
fiskeprodukt. Avtalene gjeld frå ein sjuårsperiode frå 2014 og går ut 30. april 2021. Det går fram 
av referatet frå møtet i EØS-rådet at EU har som mål å starte forhandlingar for ein nye periode i 
løpet av 2020.  
 
Avtalen som vart inngått i 2015, medfører at Noreg skal betale i alt 388 millionar euro årleg til EU 
i perioden 2014-2021. Dette vart i 2015 rekna til å utgjere om lag 3,3 milliardar kroner per år og 
som ein auke på om lag 11 prosent i høve til beløpet i den førre avtaleperioden (2009-2014). 
EØS/EU-minister Helgesen sa i 2015 at auken omtrent svara til inflasjonen frå 2009 til 2015. 
Avtalen omfattar ein EØS-mekanisme og ein norsk mekanisme. Noreg bidrar med 97,7 prosent av 
det totale bidraget, medan Island dekker 1,6 prosent og Liechtenstein 0,7 prosent. Fordelinga 
mellom mottakarlanda er basert på innbyggjartal og BNP. Polen er dermed det desidert største 
mottakarlandet. I den nye perioden er det også tre fond for kamp mot ungdomsledigheit (65,5 
mill. euro), for anstendig arbeid (12,5 mill. euro) og for regionalt samarbeid (34,5 mill. euro).  

 
 
Styresmaktene i gjevar- og mottakarlanda deler ansvaret for gjennomføringa av ordningane, men 
mykje ansvar ligg hos mottakarlanda. 
 
Norge har lagt vekt på tre satsingsområder i den nåverande perioden:  

1) Innovasjon, forsking, utdanning og konkurransekraft;  
2) miljø, energi og klima; og  
3) justis- og innanrikssaker. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-og-eu-enige-om-eos-midler-og-tollfrie-fiskekvoter/id2427804/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1604-2020-INIT/en/pdf


  

 

  Tilbake til innholdsfortegnelsen 
 

I tillegg til dei tre satsingsområda, har regjeringa også understreka at det er viktig å styrke 
sivilsamfunnet, forsvare ytringsfridom og beskytte menneskerettsforkjemparar og andre utsette 
grupper i Europa. 
 
I tillegg til den overordna avtalen, er det forhandla fram rammeavtaler med 14 av dei 15 
mottakarlanda. Det er i tillegg inngått ei rekke bilaterale programavtaler med  landa. Sjå elles 
heimesida til Financial Mechanism Office for detaljar om avtaler og program.  
 
Det er ennå ikkje inngått ein rammeavtale med Ungarn. Dette skuldast ulikt syn på korleis midlane 
til sivilsamfunnet skal administrerast. Det var det også usemje om i førre periode. Norge stoppa 
våren 2014 utbetalingar av EØS-midlar til Ungarn fordi landet einsidig hadde endra forvaltninga 
av midla på ein måte som braut med regelverket og inngåtte avtaler. I sin redegjørelse i Stortinget 
5. mai i år sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide at «For giverne – Island, Liechtenstein og 
Norge - er det er et ufravikelig krav at forvaltning av EØS-midlene til sivilt samfunn skal skje 
uavhengig av myndighetene. Vi gjør nå et siste forsøk på å finne en løsning som begge parter 
kan akseptere. Dersom det ikke går, vil det kunne ende med at ingen av midlene som er planlagt 
brukt i Ungarn kommer til anvendelse.» Søreide viste også til at Noreg i februar 2020 utsette 
signeringa av ein avtale med Polen om justissamarbeid under EØS-midla. Grunnen til dette er uro 
for svekkinga av rettsstaten i Polen og at den norske Domstoladministrasjonen av same årsak 
hadde bestemt seg for å trekke seg som prosjektpartnar. Ei rekkje kommunar og fylkeskommunar 
i Polen har erklært seg som LHBTI-ideologi-frie soner. I eit svar 14. september i år på eit skriftleg 
spørsmål frå Anniken Huitfeldt (A) stadfesta utanriksministeren at det ikkje vil vere i tråd med 
regelverket for EØS-midla å gje prosjektfinansiering til slike soner.  
 
Forhandlingane med EU om ein ny avtale vil starte med den økonomiske nedgangen på grunn av 
koronapandemien som bakteppe. Den har påverka og vil påverke dei ulike EU-landa og Noreg i 
varierande grad og vil dermed også kunne påverke forventningane i EU til samla storleik på EØS-
midla framover. Utviklinga i EUs samhøyrspolitikk kan også påverke dette. Ulike syn i spørsmålet 
på rettsstat kan også kome til å påverke forhandlingane. EU drøftar nå både spørsmål om 
rettsstatsutviklinga i Polen, Ungarn og andre medlemsland generelt og har konkrete diskusjonar 
om kondisjonalitet knytt til langtidsbudsjettet og gjenreisingsmekanismen etter pandemien. 
Mange medlemsland og Europaparlamentet ynskjer strengare vilkår og høve til sanksjonar overfor 
medlemsland som bryt grunnleggjande verdiar. Polen og Ungarn er sterke motstandarar av slike 
mekanismar. Politico viste 9. oktober til at medan EU-landa ikkje blir samde om vilkår for 
overføringar, har Noreg i samband med EØS-midla alt sanksjonert brot på rettsstatsprinsipp. 
 
EØS-landa har bidrege til økonomisk og sosial utjamning i EU-landa heilt sidan 1994. Da EØS-
avtalen vart inngått omfatta den ei låne- og tilskottsordning der den norske delen var omlag 200 
millionar kroner i perioden 1994-1998. Etter dette har ordninga vorte reforhandla og fornya kvart 
femte år. I tillegg var det særskilte forhandlingar da Romania og Bulgaria vart medlemmar av EU 
i 2007 og seinare da Kroatia vart medlem i 2013. Forhandlingane av bidraget for 2004-2009 kom 
samstundes med at EU fekk 10 nye medlemsland. Resultatet vart ein kraftig auke i det norske 
bidraget. Det skjedde ein ytterlegare auke ved forhandlingane i 2009, mens auken i den siste 
avtalen altså om lag tilsvara inflasjonen sidan førre avtale vart inngått. Sjå elles NOU 2012:2 
Utenfor og innfor for ytterlegare informasjon om forhandlingane og utviklinga i det norske 
bidraget. Sidan 2008 Sveits har også betalt eit bidrag til dei minst velståanda EU-landa i ein 
separat ordning. Den siste avtalen mellom EU og Sveits medfører bidrag på tilsaman 1 milliard 
euro over ein tiårsperiode. 
 
Frå EØS-EFTA-landa si side har det vore prinsipielt viktig å understreke at EØS-midla er eit 
frivillig bidrag og ikkje eit bidrag landa er juridisk forplikta til etter EØS-avtalen. Dette vart 
mellom anna understreka av stortingsfleirtalet da den førre avtalen om EØS-midlar var vedteke. I 
innstillinga heiter det mellom anna «at Norge ikke er rettslig forpliktet til å videreføre 
finansieringsordningene ved den nye avtalens utløp, slik også regjeringen peker på. Den 

https://eeagrants.org/topics-programmes
https://eeagrants.org/topics-programmes
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ungarn_midler/id758873/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ungarn_midler/id758873/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/viktige_eusaker/id2701072/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/viktige_eusaker/id2701072/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80886
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80886
https://pro.politico.eu/news/eu-rule-of-law-norway-makes-offenders-pay
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-2/id669368/
https://www.eda.admin.ch/dea/en/home/europapolitik/ueberblick/beitrag.html
https://www.thelocal.ch/20190318/swiss-mps-agree-to-pay-1-billion-for-eu-cohesion-fundhttps:/www.thelocal.ch/20190318/swiss-mps-agree-to-pay-1-billion-for-eu-cohesion-fund
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2015-2016/inns-201516-354/2/
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inngåtte avtalen forplikter bare avtalepartene til å vurdere behovet for fortsatt bistand til å 
utjevne økonomiske og sosiale forskjeller innenfor EØS.» 

 
EUs mobilitetspakke på vegområdet 
EU vedtok i sommer nye regler for kabotasje og markedsadgang, kjøre- og hviletid og sosiale 
forhold for yrkessjåfører. Forslagene omtales som den sosiale delen av mobilitetspakken, og har 
vært til behandling i EU-institusjonene i tre år. 
 
Den sosiale delen av mobilitetspakken har vært omstridt, og uenigheten mellom medlemslandene 
har i stor grad utspilt seg over en øst/vest akse. Land som støtter forslaget, blant annet gjennom 
samarbeidsalliansen Road Alliance, har argumentert med at reformer er nødvendig for å stanse 
sosial dumping i veitransportsektoren, mens motstanderne mener tiltakene er proteksjonistiske 
og spesielt skadelig for land på EUs yttergrense. 
 
Forslaget ble formelt vedtatt av Europaparlamentet 9. juli. Rådet vedtok forslaget formelt 7. april, 
til tross for motstand fra ni medlemsland (Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Romania, 
Bulgaria, Kypros og Malta).  
 
«Som følge av at EU har vedtatt nye regler for veitransport, skal Norge i samarbeid med EØS- 
og EFTA-partnerne Island og Liechtenstein vurdere innlemmelse av reglene i EØS-avtalen. Det 
er vanskelig å anslå hvor lang tid denne prosessen vil ta, men målet er å innlemme de nye reglene 
fra EU i EØS-avtalen så raskt som mulig. Samferdselsdepartementet arbeider nå med norsk 
posisjon på de nye reglene», skriver regjeringen 28. august. 
 
De nye reglene innebærer at: 

 sjåfører må vende hjem hver 4. uke, og kjøretøy må vende tilbake til selskapets driftssenter 
hver 8. uke. 

 sjåførene innkvartering under den ukentlige hviletiden utenfor kjøretøyet må betales av 
virksomhetene. 

 det blir en innstramning av reglene for postkasseselskaper. Selskapene må kunne 
dokumentere at de er aktive i vesentlig grad i det medlemslandet hvor de er registrert. 

 kabotasjereglene strammes inn, ved innføringen av en karanteneperiode på fire dager 
mellom to kabotasjekjøringer i samme land og med samme kjøretøy.  

 reglene om utstasjonering skal gjelde for kabotasjekjøring og internasjonal transport, men 
ikke for transittkjøring, bilateral transport og bilateral transport med to ekstra laste- eller 
lossesteder. 

 myndighetenes håndhevingsmuligheter utvides. For å kontrollere at reglene blir overhold 
stilles det krav om smarte fartsskrivere (tachograf) i alle godskjøretøy. 

 
Bruk av lette kjøretøy på over 2,5 tonn vil også være underlagt EUs regler for transportvirksomhet, 
noe som blant annet betyr at varevogner skal utstyres med en tachograf. 
 
Norges Lastebileier-Forbund kaller EU-vedtaket en nordisk seier, og mener dette skyldes 
organisasjonssamarbeid, utstrakt lobbyvirksomhet, og at norske styringsmakter har vært tett på 
prosessen, blant annet gjennom deltagelse i Road Alliance: «Det er en utrolig god følelse å se at 
mobilitetspakken endelig er vedtatt, etter mange års intens dragkamp. Enda bedre blir det når 
vi ser at en rekke av punktene som NLF har kjempet for, har blitt akseptert og vil nå bli 
implementert over hele Europa», uttaler direktør Geir A. Mo.  
 
«Dette er et skritt i riktig retning for en rettferdig transport i Europa. Fagbevegelsen har kjempet 
hardt for denne seieren. Vi har stått sammen mot utnytting, urettferdig konkurranse og sosial 
dumping», uttaler Frank Moreels, president i European Transport Workers’ Federation (ETF).  
 

https://www.europalov.no/pakke/veipakken
https://www.europarl.europa.eu/news/da/press-room/20200706IPR82714/parlamentet-vedtager-omfattende-reform-af-vejtransportsektoren
https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-eu-regler-for-veitransport-vedtatt-i-juli-2020/id2737226/
https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2020/Fra-varslet-katastrofe-til-nordisk-seier
https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/eu-har-avgjort-framtiden-til-europeiske-lastebilsjaforer--en-seier-for-fagbevegelsen-6.158.718563.70ce926a44


  

 

  Tilbake til innholdsfortegnelsen 
 

Bestemmelsen i lovforslaget som pålegger sjåfører og kjøretøy å returnere til hjemlandet 
henholdsvis hver fjerde og åttende uke har vært spesielt kontroversielt, og den litauiske 
regjeringen har varslet at de vil ta deler av mobilitetspakken til EU-domstolen. Litauens 
statsminister Saulius Skvernelis uttaler at mobilitetspakken er diskriminerende overfor 
transportører langs EUs yttergrense, og vil gi økte CO2-utslipp: «Vi vil forsvare vårt standpunkt 
juridisk, og vi venter nå på hvilke konkrete tiltak Europakommisjonen kommer opp med for å 
minske de negative følgene av det nye regelverket».  
 
Ifølge Politico undersøker Kommisjonen om to av bestemmelsene i mobilitetspakken – kombinert 
(multimodal) transport og obligatorisk retur av lastebiler til hjemlandet – er forenelig med Green 
Deal og det indre marked. Resultatet av undersøkelsen ventes innen utgangen av året. Det er også 
ventet at Kommisjonen vil legge frem en mobilitetsstrategi innen utgangen av året, strategien vil 
omfatte «boosting uptake of clean vehicles and the roll-out of digital technologies in the transport 
sector». 
 
Revisjon av eurovignettdirektivet, om veiprising, er også en del av mobilitetspakken. Dette er ennå 
ikke vedtatt, siden det fortsatt er uenighet blant medlemslandene om en del punkter. Ifølge 
regjeringen vil en revisjon av direktivet være viktig for handlingsrommet for norsk 
bompengepolitikk. Det er en utfordring at det norske bompengesystemet er fundamentalt 
forskjellig fra det systemet Kommisjonen tar utgangspunkt i ved utarbeidelse av regelverket. 
Regjeringen mener det er viktig å arbeide for tilstrekkelig fleksibilitet i EU-regelverk, slik at det 
norske systemet kan utformes i tråd med det som er formålstjenlig ut fra norske interesser. 
Europaparlamentets vedtok sin posisjon allerede i oktober 2018. Ifølge Politico legges det nå press 
på det tyske formannskapet for at Rådet skal komme fram til en felles posisjon i løpet av året. 
 

Situasjonen i Hviterussland 
«Sammen med våre partnere og allierte fordømmer vi valgfusket, vi fordømmer volden og 
undertrykkelsen av fredelige demonstrasjoner, og vi oppfordrer myndighetene til å innlede en 
dialog med opposisjonen for å stabilisere situasjonen og bidra til en politisk løsning.» Det sa 
utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun orienterte om situasjonen i Hviterussland på møtet i 
Europautvalget 23. september i år. 
 
Etter valget i Hviterussland den 9. august har det vært store og gjentatte demonstrasjoner i landet. 
Ifølge de offisielle valgresultatene vant sittende president Alexander Lukasjenko med 80,1% av 
stemmene, mot 10,1% til opposisjonens ledende kandidat Svitlana Tikhanovskaja. NRKs skrev 13. 
oktober at Tikhanovskaja truer med å oppfordre til generalstreik i landet om ikke president 
Aleksandr Lukasjenko går av innen 25. oktober. Opposisjonen i landet har vært samlet i kravet om 
nyvalg. 
 
Både EU, Europarådet og OSSE har erklært valget i august som ikke fritt og rettferdig. Samtidig 
har alle tre organisasjoner understreket sterk støtte til alle de menn og kvinner som gjennom 
fredelige protester og streiker har krevd sin rett til frie valg. Etter mer enn 26 års autoritært styre 
krever opposisjonen Lukasjenkos avgang og en demokratisering av landet. EU, Europarådet og 
OSSE har også sterkt fordømt regimets omfattende bruk av vold mot demonstrantene og vilkårlige 
fengsling av medlemmer av opposisjonen.  
 
Den norske Helsingforskomiteen viste i september til at minst fire aktivister mistet livet, og det 
var mer enn ti en ikke kan gjøre rede for etter at de har blitt arrestert og satt i varetekt. Tusenvis 
av journalister og demonstranter skal ha blitt arrestert, og mange av de fengslede har ifølge 
Helsingforskomiteen opplevd tortur, voldtekt og grov vold. Opposisjonen fremstår som samlet bak 
presidentkandidat Tikhanovskaja og hun har uttalt at andre opposisjonsledere støtter henne. 
Tikhanovskaja har tidligere ikke vært politisk aktiv, men stilte til valg da hennes ektemann ble 
fengslet i vår. Siden andre ledende opposisjonskandidater har vært fengslet, var det i realiteten 
kun hun som kunne stille som motkandidat til Lukasjenko.  

https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12551/31
https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/land-i-osteuropa-protesterer-mot-eus-nye-regler-for-lastebilsjaforer--diskriminerende-6.158.718579.467a2e53bb
https://pro.politico.eu/news/7-mobility-files-to-watch-this-fall
https://europalov.no/rettsakt/eurovignettdirektivet-om-veiavgifter-endringsbestemmelser/id-10172
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/veg_og_vegtrafikk/eus-mobilitetspakke/vil-endre-systemene-for-bompenger-og-veiprising/id2626101/
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/veg_og_vegtrafikk/eus-mobilitetspakke/vil-endre-systemene-for-bompenger-og-veiprising/id2626101/
https://pro.politico.eu/news/125859
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Europautvalget/2019-2020/refe-201920-09-23/?m=4
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Europautvalget/2019-2020/refe-201920-09-23/?m=4
https://www.nrk.no/nyheter/trugar-med-generalstreik-1.15199469
https://www.nrk.no/nyheter/trugar-med-generalstreik-1.15199469
https://www.nhc.no/hviterussiske-menneskerettighetsforsvarere-vi-trenger-internasjonal-solidaritet/
https://www.nhc.no/hviterussiske-menneskerettighetsforsvarere-vi-trenger-internasjonal-solidaritet/


  

 

  Tilbake til innholdsfortegnelsen 
 

Den norske regjeringen var tidlig ute med støtte til folket og opposisjonens krav om frie og 
rettferdige valg, og fordømmelse av valgfusk og politivold. Den 24. august sluttet Norge seg til EU-
erklæringen om presidentvalget i Hviterussland. Statsminister Solberg uttalte i august at Norge 
skal slutte seg til nye listeføringer under EUs sanksjoner mot landet, se også nedenfor. Hun 
besøkte Litauen 8. september, og møtte Tikhanovskaja. Statsministeren uttalte i den forbindelse 
til VG at hun ønsker nyvalg og regimeskifte i Hviterussland. FNs menneskerettighetsråd i Genevé 
hadde en hastedebatt om Hviterussland 18. september. Det norske innlegget tok blant annet til 
orde for dialog i landet. 
 
Selv om forholdet mellom EU og Hviterussland er blitt mye bedre de siste årene, er Russland 
fortsatt viktigst og Hviterussland er økonomisk avhengig av dette nabolandet. Så sent som da 
president Lukasjenko møtte Putin i Sochi 16. september, lovet Putin et lån på 1,5 milliarder euro 
til Hviterussland.  
 
Hviterussland er deltakerstat i OSSE og OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA). OSSEs 
formannskap Albania var sammen med Sverige raskt ute og tilbød at OSSE kunne mekle mellom 
makthavere og opposisjon. President i OSSE PA George Tsereteli uttalte 13. august at 
Hviterussland må etterleve internasjonale krav og respektere fundamentale rettigheter. OSSE PA 
har også tilbudt å reise til Minsk for å møte representanter i nasjonalforsamlingen. Verken OSSE 
eller OSSE PA har foreløpig fått invitasjoner til Minsk. OSSE PA følger situasjonen i landet tett. 
Byrået i OSSE PA holdt et møte 23. september med den hviterussiske delegasjonen til OSSE PA og 
opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja om situasjonen i landet der også Kari Henriksen (A) 
deltok. 
             
Europarådet og særlig PACE-president Rik Daems var også tidlig ute med å fordømme valgfusk 
og den omfattende bruken av vold mot fredelige demonstranter, og har gjentatte ganger 
understreket betydningen av respekt for menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper, jf. blant 
annet en fellesuttalelse fra Europarådet 26. august. Dette ble også gjentatt i en fellesuttalelse 13. 
oktober der det også vises til at Europarådet gjerne vil bistå Hviterussland i reformarbeidet. 
 
Etter at demonstrasjonene begynte i Hviterussland, har president Lukasjenko hevdet at NATO 
bygger opp militære styrker i Hviterusslands nærområder. NATOs generalsekretær Jens 
Stoltenberg har avvist dette, og har oppfordret både Minsk og Moskva til å respektere den 
hviterussiske befolkningens rett til å stake ut sin egen fremtid.  
 
Kommisjonspresident Ursula von der Leyen sa i sin årstale i Europaparlamentet 16. september at 
EU står sammen med befolkningen i Hviterussland. Folket i landet må stå fritt til å bestemme over 
egen fremtid og de er ikke brikker på noen andres sjakkbrett. EUs stats- og regjeringssjefer 
fordømte myndighetenes voldsbruk og vilkårlige demonstrasjoner på toppmøtet 1. og 2. oktober. 
Samtidig ble de enige om å iverksette restriktive tiltak mot en rekke personer i landet. Dette 
kommer etter at blant annet Europaparlamentet har kritisert EUs medlemsland for sendrektighet 
i spørsmålet om slike tiltak. Europaparlamentet var også kritiske til at ikke president Lukasjenko 
sto på sanksjonslisten. EUs utenriksministere ble 12. oktober enige om at også Lukasjenko og 
andre høytstående personer skulle omfattes av restriktive tiltak. Ministrene varslet også en 
vridning i den finansielle støtten fra den hviterussiske sentraladministrasjonen og til det 
hviterussiske folket og sivilsamfunnet. Opposisjonen i Hviterussland er ellers en av tre 
finalekandidater til Sakharov-prisen som Europaparlamentet deler ut. Svitlana Tikhanovskaja var 
invitert til Brussel for å møte EUs utenriksministre og Europaparlamentets utenrikskomité 21. 
september. Hviterussiske og russiske myndigheter kritiserte invitasjonen og kalte den for vestlig 
innblanding i interne anliggende. 
 
En forskrift fra 2006 gjennomfører en eksisterende EU-forordning om restriktive tiltak mot 
Hviterussland i norsk rett. Statsminister Solberg skrev 16. august at Norge vil slutte seg til de 
sanksjonene som alt da var varslet i EU. På møtet i Europautvalget 23. september viste 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/valg_belarus/id2724320/
https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/tema-norge-eu/utenriks-sikkerhetspolitisk-samarbeid/fusp-erklaringer/2020/eu-erklaring-om-presidentvalget-i-hviterussland/id2737036/
https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/tema-norge-eu/utenriks-sikkerhetspolitisk-samarbeid/fusp-erklaringer/2020/eu-erklaring-om-presidentvalget-i-hviterussland/id2737036/
https://www.norway.no/en/missions/wto-un/nig/statements/hr/hrc/hrc45/mr-ud-hviterussland/
https://www.tv2.no/a/11653084/
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2019-2020/osses-parlamentarikerforsamling-bidrar-til-dialog-om-hviterussland/
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2019-2020/osses-parlamentarikerforsamling-bidrar-til-dialog-om-hviterussland/
https://pace.coe.int/en/news/7974/presidential-election-in-belarus-pace-president-applauds-the-courage-and-determination-of-belarus-people-especially-women-and-calls-on-authorities-to-respect-human-rights-and-rule-of-law-standards
https://pace.coe.int/en/news/7974/presidential-election-in-belarus-pace-president-applauds-the-courage-and-determination-of-belarus-people-especially-women-and-calls-on-authorities-to-respect-human-rights-and-rule-of-law-standards
https://www.coe.int/en/web/portal/-/belarus-joint-statement-by-committee-of-ministers-presidency-pace-president-and-secretary-general
https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-leaders-make-joint-statement-on-belarus
https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-leaders-make-joint-statement-on-belarus
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/10/01-02/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/12/belarus-eu-adopts-conclusions/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89106/sakharov-prize-2020-meps-select-the-finalists
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-09-08-1041
https://erna.no/2020/08/16/situasjonen-i-hviterussland/
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utenriksministeren til at regjeringen har «tett kontakt med EU når det gjelder andre mulige tiltak, 
bl.a. restriktive tiltak mot hviterussiske myndighetspersoner. Dette er et regime vi har vært 
tilsluttet siden 2006, så det er altså et spørsmål om å utvide dette med flere navn på lista.» 14. 
oktober meldte for øvrig NRK at Norge også slutter seg til EUs sanksjoner mot Russland etter 
forgiftningen av opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.  

Andre aktuelle EU/EØS-spørsmål: 

I motsetning til forrige europautvalgsmøte (23. september), står ikke Norges samarbeid med EU 
under covid-19-pandemien på dagsorden denne gangen (20. oktober). Vi velger allikevel å ta 
med en oppdatert tekst om EUs forslag til koordinerte reisestriksjoner som ble vedtatt av EUs 
europaministre 13. oktober. Forslaget er merket som EØS-relevant og er dermed av interesse for 
Stortingets Europautvalg. Se ellers mer om pandemien og Norges samarbeid med EU i  
informasjonspakken til forrige møte. 
 

Pandemien – forslag til koordinerte reiserestriksjoner 
«Norge har stilt seg positiv til dette initiativet. Dette vil kunne skape forutsigbarhet for landene 
og avverge ubegrunnede hindringer.» Det sa helseminister Bent Høie i Stortinget 13. oktober 
samme dag som EUs europaministre 13. oktober vedtok en rekommandasjon om mer koordinerte 
reiserestriksjoner i forbindelse med koronapandemien. I pressemeldingen fra Rådet heter det at 
målet er å unngå fragmentering og forstyrrelser i reglene for fri bevegelse og å gi økt innsyn og 
forutsigbarhet til innbyggere og næringsliv. Det var 4. september Europakommisjonen la fram et 
forslag til en rådsrekommandasjon om dette.  
 
Behandlingen av forslaget har gått relativt raskt og også Europaparlamentet har vært positiv til 
mer harmoniserte reiseråd i Europa. Europaparlamentet har blant annet ment at mangel på 
koordinering truer det indre marked og vist til at det har store effekter for både personer, men 
også for bedrifter og handelen. Både den danske og svenske regjeringen har støttet initiativet om 
koordinering av reiserestriksjoner, men spesielt Danmark er opptatt av handlingsrom i hvert land. 
I sitt notat til Folketinget skriver den danske regjeringen at «Regeringen støtter tættere 
koordination af indsatsen mod COVID-19 i medlemslandene, så længe der tages hensyn til 
sundhedsmæssige risici og national kompetence, og dermed at fastlæggelsen af de konkrete 
indsatser fortsat sker i medlemslandene.» Den svenske regjeringen skriver til Riksdagen at den 
«välkomnar en ökad samordning på EU-nivå för de medlemsstater som väljer att införa olika 
former av restriktioner på grund av covid-19- pandemin.» 
 
I det endelige vedtaket i Rådet er det vist til at alle restriksjoner knyttet til fri bevegelse må være 
proporsjonale og ikke-diskriminerende og oppheves så snart situasjonen tillater det. Ministrene 
er enige om et system med nasjonale soner og fargekoder der landene skal behandle alle regioner 
likt uavhengig av om det er en region innenfor eller utenfor egne landegrenser. Situasjonen i de 
ulike regionene skal vurderes ukentlig med utgangspunkt i tallet på nye tilfeller siste 14 dager, 
antall tester siste uke og antall nye tilfeller blant dem som ble testet siste uke. Basert på dette skal 
ulike regioner i hvert land kategoriseres som røde, gule eller grønne, eventuelt grå om data 
mangler. Det er det Europeiske smittevernbyrået som skal ha ansvaret for å innhente data og 
oppdatere informasjonen om de ulike sonene. Samtidig skal landene informere hverandre og 
Kommisjonen 48 timer før nye tiltak innføres og gi generell informasjon til publikum 24 timer før 
tiltak innføres. Det er opp til medlemslandene å vurdere behovet for restriksjoner ved innreise fra 
ikke-grønne regioner, men medlemslandene skal ikke innføre innreiseforbud. I stedet kan de 
pålegge karantene og testing. Rekommandasjonen går ikke like langt som Kommisjonens 
opprinnelige forslag bl.a. knyttet til å harmonisere karantenelengde. Det er for øvrige allerede 
lansert en egen nettside (reopeneu) som skal gi samlet informasjon om reiserestriksjoner og regler 
i ulike land.  
 

https://www.nrk.no/urix/norge-slutter-seg-til-eus-navalnyj-sanksjoner-1.15201362
https://www.nrk.no/urix/norge-slutter-seg-til-eus-navalnyj-sanksjoner-1.15201362
https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Europautvalget/informasjonspakker-til-moter-i-europautvalget/bakgrunnsinformasjon-til-motet-i-europautvalget-23.-september-2020/
https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/VqbeG3/hoeie-positiv-til-felles-trafikklys-system-for-reiser-i-eu
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/13/covid-19-council-adopts-a-recommendation-to-coordinate-measures-affecting-free-movement/
https://europalov.no/rettsakt/eu-henstilling-om-koordinerte-reisestriksjoner-i-forbindelse-med-covid-19-pandemien/id-28326
https://europalov.no/rettsakt/eu-henstilling-om-koordinerte-reisestriksjoner-i-forbindelse-med-covid-19-pandemien/id-28326
https://www.eu.dk/samling/20201/raadsmoede/572102/bilag/2/2258832.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/radsrekommendation-om-strategi-om-att-inskranka_H806FPM4
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11689-2020-REV-1/en/pdf
https://reopen.europa.eu/sv
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Den vedtatte rekommandasjonen er merket som EØS-relevant. I Kommisjonens forslag er det 
blant annet vist til at den vil gjelde for EØS-landene som følge av deres forpliktelser knyttet til fri 
bevegelse av personer i det indre marked. Helseminister Bent Høie bekreftet overfor Aftenposten 
7. september at Norge da deltok i dialogen med EU om de nye anbefalingene. Norge fjernet 
tidligere i år kategorien grønn i reiserådene. Norge har dermed nå bare gule eller rød områder på 
reiserådskartet. Norge har heller ikke regionaliserte reiseråd til land utenfor Norden. «Det er for 
tidlig å si om det vil komme endringer i de norske tiltakene og reiserådene» sa Høie til VG 13. 
oktober. Høie viser til at regjeringen med jevne mellomrom vurderer om kategorien grønn skal 
gjeninnføres og at regjeringen også vil komme tilbake til spørsmålet om regionaliserte reiseråd 
utenfor Norden. 
 
Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til VG 15. oktober at han tror regionvurderinger også utenfor 
Norden er en naturlig utvikling. Han viser til at det er mulig å vurdere andre råd og anbefalinger 
enn karantene ved retur fra gule områder. VG skriver at Folkehelseinstituttet skal vurdere EUs 
nye reiseråd og komme med en anbefaling til regjeringen i slutten av uke 43. Regjeringen vil 
deretter ta stilling til dette. 

Rettsakter: 

Neste møte i EØS-komiteen finner sted 23. oktober 2020. Europautvalget fikk 13. oktober 
oversendt en liste fra regjeringen med omtale av EU-rettsakter som EØS-komiteen vil kunne fatte 
beslutninger om i dette møtet. Listen inneholder 34 rettsakter og fem budsjettposter. 
Budsjettposter omhandler Norges bidrag til å dekke ulike deler av Europakommisjonens budsjett 
som knytter seg til aktiviteter Norge deltar eller har interesser i. Denne gangen omhandler 
budsjettpostene trygd, finansielle tjenester, selskapsrett, forsvarsforskning og indre marked.  

 
En av rettsaktene på listen fra regjeringen krever Stortingets samtykke. Den omhandler 
opphavsrett og er kommentert av regjeringen i den oversendte listen. 
 
Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon har i stedet valgt å trekke frem en av rettsaktene 
som ikke krever samtykke (og dermed bare er lenket til i regjeringens EØS-notatbase). Den berører 
både myndighetsoverføring og klimapolitikk og kan derfor være av interesse for Europautvalget. 

 
Forordning 2019/631 om CO2-utslippskrav for nye personbiler og varebiler 
Forordning 2019/631 krever forskriftsendring og det vil ikke bli tatt forbehold om Stortingets 
samtykke. Den erstatter to forordninger: 443/2009 og 510/2011. Da disse to rettsaktene ble tatt 
inn i EØS-avtalen i 2017, ble det imidlertid tatt forbehold om Stortingets samtykke. Det var 
begrunnet både i behov for lovendring (en ny bestemmelse i vegtrafikkloven som gir 
forskriftshjemmel til å innlemme forordninger i norsk rett), og på grunn av overføring av 
myndighet til EFTAs overvåkingsorgan ESA, som ses på som «en sak av særlig stor viktighet», jf 
Prop. 91 LS (2017-2018).  Myndighetsoverføringen var knyttet til at Europakommisjonen kunne 
pålegge fabrikantene bøter. For EØS EFTA-landene ble denne bøteleggingskompetanse lagt til 
ESA. 
 
I forordning 2019/613, som tas inn i EØS-avtalen på kommende møte, videreføres Kommisjonens 
mulighet til å gi bøter og størrelsen på bøtene økes betydelig. En rapport fra PA Consulting 
tidligere i år anslo at den totale boten for europeiske bilprodusenter kan bli på mer enn 145 
milliarder kroner ved inngangen til 2021, dersom ting ikke endrer seg dramatisk i løpet av 2020. 
I EØS-notatet om forordningen, som det lenkes til i informasjonen som er sendt Europautvalget, 
omtales ikke en eventuell rolle for ESA. Det står: «Dersom en fabrikant eller pool ikke overholder 
sine reduksjonsforpliktelser, blir de ilagt en sanksjonsavgift på 95 EUR for hvert gram CO2/km 
som overskrides, per kjøretøy. Bestemmelsen er en videreføring av dagens lovgivning». I 
vurderingen av de rettslige konsekvensene for Norge, pekes det på at det ved gjennomføringen av 

https://www.aftenposten.no/norge/i/GGzdgx/eu-foreslaar-nye-felles-reiseraad-vil-aapne-store-deler-av-europa-for-fr
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/0KnXOE/eu-vil-ha-felles-reiseregler-men-det-er-helt-i-det-blaa-om-norge-vil-endre-raadene
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/0KnXOE/eu-vil-ha-felles-reiseregler-men-det-er-helt-i-det-blaa-om-norge-vil-endre-raadene
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/kRJx26/eu-vil-ha-nye-reiseregler-disse-regionene-mener-de-skal-vaere-groenne
https://www.europalov.no/rettsakt/co2-utslippskrav-til-person-varebiler-revisjon/id-10556
https://www.europalov.no/rettsakt/co2-utslippsskrav-for-personbiler/id-519
https://www.europalov.no/rettsakt/co2-utslipp-fra-varebiler/id-3299
https://www.regjeringen.no/contentassets/d004aad242634cfdb0fe7a34ed0812a8/no/pdfs/prp201720180091000dddpdfs.pdf
https://www.dinside.no/motor/sjekk-bilfabrikkenes-milliard-boter/72078551
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/jan/co2-utslippskrav-til-person--og-varebiler-revisjon/id2591287/
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forordningene 443/2009 og 510/2011 ble gjort en meget grundig vurdering av både EØS-relevans 
og akseptabilitet, og at denne vurderingen legges til grunn også ved gjennomføringen av 
forordning 2019/613.  

 
Det at ESAs rolle knyttet til bøtelegging ikke omtales i EØS-notatet kan framstå noe uvanlig, særlig 
sett i lys av at bøtene økes betydelig. Betyr det at ESA fremdeles skal ha denne rollen? Dersom det 
derimot skulle være Kommisjonen som ble gitt kompetanse til å ilegge bøtene, ville dette bryte 
med to-pilarprinsippet i EØS-avtalen og sannsynligvis kreve en selvstendig grunnlovsvurdering 
av om en slik bøteleggingskompetanse er mer enn «lite inngripende» etter Grunnlovens § 26. Det 
at bøtene økes betydelig, vil kunne ha som konsekvens at det pønale elementet for 
borgerne/foretakene blir mer fremtredende, noe som kan medføre at bøtene mer får karakter av 
straff. Dette aspektet er ikke eksplisitt drøftet i EØS-notatet.  

 
Forordning 2019/613 har vært en del omtalt i media, siden åpningen for å gi store bøter vil påvirke 
produksjonen av lav- og nullutslippsbiler i Europa og dermed nybilsalg, som igjen kan få følger for 
det norske elbilsalget. Norsk bilbransje har vært bekymret for at de store markedene i Europa vil 
bli prioritert framfor Norge. Bakgrunnen for bekymringen er at det i forordningen gis insitamenter 
for at bilprodusentene skal selge null- og lavutslippsbiler i land med lav markedsdekning av slike 
kjøretøy.  
 
Regjeringen mener at en slik bred innfasing av null- og lavutslippskjøretøy, som forordningen 
legger opp til, antakelig vil virke positivt også for Norge, men på kort sikt kan det begrense 
tilgangen til nullutslippskjøretøy, siden Norge er det markedet med desidert høyest andel innenfor 
EØS-området. Dette kan derfor være uheldig for norsk måloppnåelse i 2025 og 2030, men 
sannsynligvis gunstig for å nå målet om lavutslippssamfunn i 2050, skriver regjeringen i EØS-
notatet, og det konkluderes med: «Likevel antas den kortsiktige negative effekten ikke større enn 
at bestemmelsene i sin helhet antas å være positive for Norge».  
 
Forordningen er en del av EUs mobilitetspakke 2 (renere kjøretøyspakken). Forordningen har et 
tredelt formål og har til hensikt å 1) bidra til at EU overholder sine forpliktelser i Paris-avtalen, 2) 
redusere drivstoffkostnader for forbrukerne og 3) styrke europeisk bilindustri sin 
konkurranseevne og stimulere til sysselsetting. EU har også vedtatt en tilsvarende forordning om 
reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer.  
 

 

https://e24.no/teknologi/i/0nJlOo/norsk-elbilboom-avhenger-av-europa-kan-bli-baade-ventelister-og-priskrig
https://www.europalov.no/rettsakt/reduksjonsmal-for-co2-utslipp-fra-tunge-kjoretoyer/id-25714

