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Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 126/2001 
av 23. november 2001 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

 plantesanitære forhold) 
 

 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt “avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 102/2001 av 26. 

oktober 2001(1). 
 
2) Kommisjonsvedtak 2000/281/EF av 31. mars 2000 om godkjenning av planen 

framlagt av Tyskland for utryddelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin i 
Sachsen-Anhalt(2) skal innlemmes i avtalen. 

 
3) Kommisjonsvedtak 2000/428/EF av 4. juli 2000 om fastsettelse av diagnostiske 

metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier for å vurdere resultatene av 
laboratorieundersøkelser for bekreftelse og differensialdiagnostisering av smittsomt 
blæreutslett hos gris(3) skal innlemmes i avtalen. 

 
4) Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechtenstein – 
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

                                                                 
(1) EFT L 322 av 6.12.2001, s. 6, og EØS-tillegget til EFT nr. 60 av 6.12.2001, s. 6. 
(2) EFT L 92 av 13.4.2000, s. 27. 
(3) EFT L 167 av 7.7.2000, s. 22. 
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Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg I kapittel I del 3.2 gjøres følgende endringer: 
 
1. Etter nr. 13 (kommisjonsvedtak 2000/112/EF) skal nytt nr. 14 lyde: 

 
“14. 32000 D 0428: Kommisjonsvedtak 2000/428/EF av 4. juli 2000 om 

fastsettelse av diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier for å 
vurdere resultatene av laboratorieundersøkelser for bekreftelse og 
differensialdiagnostisering av smittsomt blæreutslett hos gris (EFT L 167 av 
7.7.2000, s. 22).” 

 
2. Etter nr. 10 (kommisjonsvedtak 1999/335/EF) under overskriften “RETTSAKTER 

SOM EFTA-STATENE OG EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN SKAL TA 
TILBØRLIG HENSYN TIL” skal nytt nr. 11 lyde: 

 
“11. 32000 D 0281: Kommisjonsvedtak 2000/281/EF av 31. mars 2000 om 

godkjenning av planen framlagt av Tyskland for utryddelse av klassisk 
svinepest hos viltlevende svin i Sachsen-Anhalt (EFT L 92 av 13.4.2000, s. 
27).” 

 
Artikkel 2 

 
Teksten til kommisjonsvedtak 2000/281/EF og 2000/428/EF på norsk, som vil bli 
kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. 
 

Artikkel 3 
 
Denne beslutning trer i kraft 24. november 2001, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 

 

                                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Artikkel 4 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 23. november 2001. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
         E. Bull 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
      P.K. Mannes        M. Brinkmann 
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