
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 18/2021 

av 5. februar 2021 

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) Kommisjonsforordning (EU) 2019/1871 av 7. november 2019 om referan-

severdier for tiltak for ikke-tillatte farmakologisk virksomme stoffer i næ-

ringsmidler av animalsk opprinnelse og om oppheving av vedtak 

2005/34/EF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Forordning (EU) 2019/1871 opphever kommisjonsbeslutning 

2005/34/EF(2), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal opp-

heves i EØS-avtalen.  

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIII, etter nr. 12d (Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) 2018/470), tilføyes følgende: 

”12e. 32019 R 1871: Kommisjonsforordning (EU) 2019/1871 av 7. november 

2019 om referanseverdier for tiltak for ikke-tillatte farmakologisk virk-

somme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse og om oppheving 

av vedtak 2005/34/EF (EUT L 289 av 8.11.2019, s. 41). 

Forordningens bestemmelser skal for EØS-avtalens formål gjelde med føl-

gende tilpasning: 

Henvisninger til andre rettsakter i forordningen skal anses som relevante i 

den grad og den form disse rettsaktene er innlemmet i avtalen.” 

  

(1)  EUT L 289 av 8.11.2019, s. 41. 

(2)  EUT L 16 av 20.1.2005, s. 61. 



 

Artikkel 2 

Teksten i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I nr. 128 (kommisjonsvedtak 

2005/34/EF) oppheves. 

Artikkel 3 

Teksten til forordning (EU) 2019/1871 på islandsk og norsk, som skal kunngjø-

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

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 6. februar 2021, forutsatt at alle meddelelser etter 

EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 5 

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

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 5. februar 2021. 

For EØS-komiteen 

Clara Ganslandt 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


