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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 282/2019 

av 13. desember 2019 

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

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

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 gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av 30. september 2019 om fastsettelse av 

regler for driften av informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets systemkomponenter 

(«IMSOC-forordningen»)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 opphever med virkning fra 14. desember 2019 

kommisjonsvedtak 92/486/EØF(2), 2004/292/EF(3) og 2005/123/EF(4), kommisjonsforordning (EU) 

nr. 16/2011(5) og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918(6) og (EU) 

2018/1553(7), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med 

virkning fra 14. desember 2019. 

3) Denne beslutning vedrører bestemmelser om plantehelse. Bestemmelser om plantehelse faller utenfor 

EØS-avtalens virkeområde og får derfor ikke anvendelse for EFTA-statene. 

4) 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. 

5) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold, fôrvarer og næringsmidler. Som 

nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I og i innledningen til EØS-avtalens vedlegg 

II kapittel XII får bestemmelser om veterinære forhold, næringsmidler og fôrvarer 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. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 fastsetter regler for driften av IMSOC, opprettet ved 

forordning (EU) 2017/625. For å sikre ensartethet og lik anvendelse av offentlige kontrollregler i EØS 

skal EFTA-statene og EFTAs overvåkingsorgan ha tilgang til IMSOC. 

7) EØS-avtalens vedlegg I og II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I gjøres følgende endringer: 

1. I kapittel I del 1.1, etter nr. 11bc (delegert kommisjonsforordning 2019/1666), skal nytt nr. 11bd lyde:  

  

(1) EUT L 261 av 14.10.2019, s. 37. 

(2) EFT L 291 av 7.10.1992, s. 20. 

(3) EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63. 

(4) EUT L 39 av 11.2.2005, s. 53. 

(5) EUT L 6 av 11.1.2011, s. 7. 

(6) EUT L 280 av 24.10.2015, s. 31. 

(7) EUT L 260 av 17.10.2018, s. 22. 

2020/EØS/14/10 
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”11bd.  32019 R 1715: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av  

30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av informasjonsstyringssystemet for 

offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») (EUT L 261 av 

14.10.2019, s. 37). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: 

a) Vedkommende myndigheter i EFTA-statene skal ha samme tilgang til IMSOC som 

vedkommende myndigheter i EU-medlemsstatene. 

b) EFTAs overvåkingsorgan skal ha tilgang til IMSOC.” 

2. I kapittel II, etter nr. 31qc (delegert kommisjonsforordning 2019/1666), skal nytt nr. 31qd lyde: 

”31qd.  32019 R 1715: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av  

30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av informasjonsstyringssystemet for 

offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») (EUT L 261 av 

14.10.2019, s. 37). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: 

a) Vedkommende myndigheter i EFTA-statene skal ha samme tilgang til IMSOC som 

vedkommende myndigheter i EU-medlemsstatene. 

b) EFTAs overvåkingsorgan skal ha tilgang til IMSOC.” 

3. Teksten i kapittel I del 1.1 nr. 11a (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918), 

kapittel I del 1.2 nr. 12 (kommisjonsvedtak 92/486/EØF) og 118 (kommisjonsvedtak 2004/292/EF), 

kapittel I del 7.2 nr. 54 (kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2011), kapittel II nr. 31ja (Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918) og 47a (kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2011) 

oppheves med virkning fra 14. desember 2019. 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII gjøres følgende endringer: 

1. I vedlegg II kapittel XII, etter nr. 164c (delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666), skal nytt 

nr. 164d lyde: 

”164d.  32019 R 1715: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av  

30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av informasjonsstyringssystemet for 

offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») (EUT L 261 av 

14.10.2019, s. 37). 

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: 

a) Vedkommende myndigheter i EFTA-statene skal ha samme tilgang til IMSOC som 

vedkommende myndigheter i EU-medlemsstatene. 

b) EFTAs overvåkingsorgan skal ha tilgang til IMSOC.” 

2. Teksten i nr. 54zzzia (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1918) og 54zzzzzm 

(kommisjonsforordning (EU) nr. 16/2011) oppheves med virkning fra 14. desember 2019. 

Artikkel 3 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  
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Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 14. desember 2019, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019 

trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist. 

Artikkel 5 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2019. 

For EØS-komiteen 

Gunnar Pálsson 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


