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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 153/2017 

av 22. september 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/486 av 17. mars 2017 om endring av vedlegg 

I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til status som fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt for 

Luxembourg, delstatene Hamburg og Schleswig-Holstein i Tyskland samt Jersey og om endring av 

vedlegg II til vedtak 2008/185/EF med hensyn til status som fri for pseudorabies for regionen Friuli 

Venezia Giulia i Italia(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Denne beslutning vedrører bestemmelser om andre levende dyr enn fisk og akvakulturdyr. Som 

nevnt i nr. 2 i den innledende delen til EØS-avtalens vedlegg I kapittel I får slike bestemmelser 

ikke anvendelse for Island. Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Island. 

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold. Som nevnt under sektorvis 

tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om veterinære forhold ikke anvendelse for 

Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske 

edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne 

beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein. 

4) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 nr. 80 (kommisjonsvedtak 2004/558/EF) og 84 (kommisjons-

vedtak 2008/185/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 D 0486: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/486 av 17. mars 2017 (EUT  

L 75 av 21.3.2017, s. 27).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/486 på norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 23. september 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(*).  

  

(1) EUT L 75 av 21.3.2017, s. 27. 

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 22. september 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 


