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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 5/2020 

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) 2019/1981 av 28. november 2019 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 med hensyn til lister over tredjestater og regioner i 

tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre snegler, gelatin, kollagen og insekter beregnet på 

konsum til Den europeiske union(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 av 18. november 2019 om fastsettelse 

av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til 

listene over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter 

og avledede produkter samt høy og halm som omfattes av offentlig kontroll på grensekontroll-

stasjoner, og om endring av vedtak 2007/275/EF(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128 av 12. november 2019 om fastsettelse 

av malen for offisielt sertifikat og regler for utstedelse av offisielle sertifikater for varer som 

leveres til fartøyer som forlater Unionen og er beregnet på forsyning til skip eller forpleining av 

besetning og passasjerer, eller til NATOs eller De forente staters militærbaser(3) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 av 25. november 2019 om fastsettelse 

av regler for en ensartet anvendelse av hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av visse 

forsendelser av dyr og varer som innføres til Unionen(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130 av 25. november 2019 om fastsettelse 

av nærmere regler for de handlingene som skal utføres under og etter dokumentkontroll, 

identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr og varer som omfattes av offentlig kontroll på 

grensekontrollstasjonene(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2098 av 28. november 2019 om midlertidige 

dyrehelsekrav til forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum som har 

sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en tredjestat(6) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 opphever kommisjonsvedtak 94/360/EF(7), som er 

innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130 opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 136/2004(8) 

og (EU) nr. 282/2004(9), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i  

EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 308 av 29.11.2019, s. 72. 

(2) EUT L 312 av 3.12.2019, s. 1. 

(3) EUT L 321 av 12.12.2019, s. 114. 

(4) EUT L 321 av 12.12.2019, s. 122. 

(5) EUT L 321 av 12.12.2019, s. 128. 

(6) EUT L 317 av 9.12.2019, s. 111. 

(7) EFT L 158 av 25.6.1994, s. 41. 

(8) EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11. 

(9) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 11. 
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9) Denne beslutning vedrører bestemmelser om plantehelse. Bestemmelser om plantehelse faller 

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

10) 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. 

11) 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. 

12) 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 nr. 11bj (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626) og kapittel II 

nr. 31qj (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32019 R 1981: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1981 av  

28. november 2019 (EUT L 308 av 29.11.2019, s. 72).” 

2. I kapittel I del 1.2 nr. 137 (kommisjonsvedtak 2007/275/EF) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32019 R 2007: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 av  

18. november 2019 (EUT L 312 av 3.12.2019, s. 1).” 

3. I kapittel I del 1.1, etter nr. 11bn (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1873), skal 

nye nr. 11bo–11bs lyde: 

”11bo. 32019 R 2007: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 av  

18. november 2019 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til listene over dyr, produkter av animalsk 

opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter samt høy og 

halm som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, og om endring av vedtak 

2007/275/EF (EUT L 312 av 3.12.2019, s. 1). 

11bp. 32019 D 2098: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2098 av  

28. november 2019 om midlertidige dyrehelsekrav til forsendelser av produkter av animalsk 

opprinnelse beregnet på konsum som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter 

å ha blitt nektet innført til en tredjestat (EUT L 317 av 9.12.2019, s. 111). 

11bq. 32019 R 2128: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128 av  

12. november 2019 om fastsettelse av malen for offisielt sertifikat og regler for utstedelse av 

offisielle sertifikater for varer som leveres til fartøyer som forlater Unionen og er beregnet på 

forsyning til skip eller forpleining av besetning og passasjerer, eller til NATOs eller De 

forente staters militærbaser (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 114). 

11br. 32019 R 2129: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 av  

25. november 2019 om fastsettelse av regler for en ensartet anvendelse av hyppigheten av 

identitetskontroll og fysisk kontroll av visse forsendelser av dyr og varer som innføres til 

Unionen (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 122).  
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11bs. 32019 R 2130: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130 av  

25. november 2019 om fastsettelse av nærmere regler for de handlingene som skal utføres 

under og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr og varer som 

omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene (EUT L 321 av 12.12.2019,  

s. 128).” 

4. I kapittel II, etter nr. 31qn (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1873), skal nye  

nr. 31qo–31qs lyde: 

”31qo. 32019 R 2007: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 av  

18. november 2019 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til listene over dyr, produkter av animalsk 

opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter samt høy og 

halm som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, og om endring av vedtak 

2007/275/EF (EUT L 312 av 3.12.2019, s. 1). 

31qp. 32019 D 2098: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2098 av  

28. november 2019 om midlertidige dyrehelsekrav til forsendelser av produkter av animalsk 

opprinnelse beregnet på konsum som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter 

å ha blitt nektet innført til en tredjestat (EUT L 317 av 9.12.2019, s. 111). 

31qq. 32019 R 2128: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128 av  

12. november 2019 om fastsettelse av malen for offisielt sertifikat og regler for utstedelse av 

offisielle sertifikater for varer som leveres til fartøyer som forlater Unionen og er beregnet på 

forsyning til skip eller forpleining av besetning og passasjerer, eller til NATOs eller De 

forente staters militærbaser (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 114). 

31qr. 32019 R 2129: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 av  

25. november 2019 om fastsettelse av regler for en ensartet anvendelse av hyppigheten av 

identitetskontroll og fysisk kontroll av visse forsendelser av dyr og varer som innføres til 

Unionen (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 122). 

31qs. 32019 R 2130: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130 av  

25. november 2019 om fastsettelse av nærmere regler for de handlingene som skal utføres 

under og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr og varer som 

omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene (EUT L 321 av 12.12.2019,  

s. 128).” 

5. Teksten i kapittel I del 1.2 nr. 25 (kommisjonsvedtak 94/360/EF), 115 (kommisjonsforordning (EF) 

nr. 136/2004) og 117 (kommisjonsforordning (EF) nr. 282/2004) oppheves. 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII, etter nr. 164n (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2019/1873), skal nye nr. 164o–164s lyde: 

”164o. 32019 R 2007: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 av  

18. november 2019 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) 2017/625 med hensyn til listene over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, 

formeringsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter samt høy og halm som 

omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner, og om endring av vedtak 2007/275/EF 

(EUT L 312 av 3.12.2019, s. 1). 

164p. 32019 D 2098: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2098 av  

28. november 2019 om midlertidige dyrehelsekrav til forsendelser av produkter av animalsk 

opprinnelse beregnet på konsum som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å 

ha blitt nektet innført til en tredjestat (EUT L 317 av 9.12.2019, s. 111). 

164q. 32019 R 2128: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128 av  

12. november 2019 om fastsettelse av malen for offisielt sertifikat og regler for utstedelse av 

offisielle sertifikater for varer som leveres til fartøyer som forlater Unionen og er beregnet på 

forsyning til skip eller forpleining av besetning og passasjerer, eller til NATOs eller De forente 

staters militærbaser (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 114).  
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164r. 32019 R 2129: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 av  

25. november 2019 om fastsettelse av regler for en ensartet anvendelse av hyppigheten av 

identitetskontroll og fysisk kontroll av visse forsendelser av dyr og varer som innføres til 

Unionen (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 122). 

164s. 32019 R 2130: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130 av  

25. november 2019 om fastsettelse av nærmere regler for de handlingene som skal utføres under 

og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr og varer som omfattes av 

offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene (EUT L 321 av 12.12.2019, s. 128).” 

Artikkel 3 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2019/1981, (EU) 2019/2007, (EU) 2019/2128, (EU) 

2019/2129, (EU) 2019/2130 og gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2098 på islandsk og norsk, som skal 

kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

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(10) 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. 

(10) EUT L 4 av 5.1.2023, s. 11 og EØS-tillegget 3/2023 av 5.1.2023, s. 11. 


