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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 4/2020 

av 7. februar 2020 

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) 2019/1793 av 22. oktober 2019 om midlertidig 

strengere offentlig kontroll og nødtiltak ved innførsel til Unionen av visse varer fra visse 

tredjestater, om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 og (EF)  

nr. 178/2002, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, 

(EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1873 av 7. november 2019 om fram-

gangsmåtene for vedkommende myndigheters samordnede gjennomføring av skjerpet offentlig 

kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og 

sammensatte produkter på grensekontrollstasjoner(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 opphever med virkning fra 14. desember 2019 kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 669/2009, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal 

oppheves i EØS-avtalen. 

4) Denne beslutning vedrører bestemmelser om plantehelse. Bestemmelser om plantehelse faller uten-

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

5) 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 bestemmelser om andre 

levende dyr enn fisk og akvakulturdyr ikke anvendelse for Island. 

6) 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. 

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. 11bl (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628), skal nye 

nr. 11bm–11bn lyde:  

  

(1) EUT L 277 av 29.10.2019, s. 89. 

(2) EUT L 289 av 8.11.2019, s. 50. 
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”11bm. 32019 R 1793: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 av  

22. oktober 2019 om midlertidig strengere offentlig kontroll og nødtiltak ved innførsel til 

Unionen av visse varer fra visse tredjestater, om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002, og om oppheving av kommisjonsfor-

ordning (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 

2018/1660 (EUT L 277 av 29.10.2019, s. 89). 

11bn. 32019 R 1873: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1873 av  

7. november 2019 om framgangsmåtene for vedkommende myndigheters samordnede 

gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, forme-

ringsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte produkter på grensekontrollstasjoner 

(EUT L 289 av 8.11.2019, s. 50).” 

2. I kapittel II, etter nr. 31ql (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628), skal nye  

nr. 31qm–31qn lyde: 

”31qm. 32019 R 1793: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 av  

22. oktober 2019 om midlertidig strengere offentlig kontroll og nødtiltak ved innførsel til 

Unionen av visse varer fra visse tredjestater, om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002, og om oppheving av kommisjons-

forordning (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 

2018/1660 (EUT L 277 av 29.10.2019, s. 89). 

31qn. 32019 R 1873: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1873 av  

7. november 2019 om framgangsmåtene for vedkommende myndigheters samordnede 

gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, forme-

ringsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte produkter på grensekontrollstasjoner 

(EUT L 289 av 8.11.2019, s. 50).” 

3. Teksten i kapittel II nr. 47 (kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009) oppheves.  

Artikkel 2 

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

1. Etter nr. 164l (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628) skal nye nr. 164m–164n 

lyde: 

”164m. 32019 R 1793: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 av  

22. oktober 2019 om midlertidig strengere offentlig kontroll og nødtiltak ved innførsel til 

Unionen av visse varer fra visse tredjestater, om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002, og om oppheving av kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og 

(EU) 2018/1660 (EUT L 277 av 29.10.2019, s. 89). 

164n. 32019 R 1873: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1873 av  

7. november 2019 om framgangsmåtene for vedkommende myndigheters samordnede 

gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, forme-

ringsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte produkter på grensekontrollstasjoner 

(EUT L 289 av 8.11.2019, s. 50).” 

2. Teksten i nr. 54zzzzo (kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009) oppheves. 

Artikkel 3 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 og (EU) 2019/1873 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 8. februar 2020, 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(3) 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 7. februar 2020. 

For EØS-komiteen 

Clara Ganslandt 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(3) Ennå ikke kunngjort. 


