
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 230/2021 

av 24. september 2021 

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 gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 av 24. mars 

2021 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 med hensyn til maler for 

helsesertifikater og maler for kombinerte helsesertifikater / offisielle serti-

fikater til bruk ved innførsel til Unionen og forflytning mellom medlems-

statene av forsendelser av visse kategorier av landdyr og avlsmateriale fra 

disse samt offisiell utstedelse av slike sertifikater, og om oppheving av be-

slutning 2010/470/EU(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/617 av 14. april 

2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 og (EU) 

2020/2236 med hensyn til maler for helsesertifikater og kombinerte helse-

sertifikater/offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen av visse 

akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/619 av 15. april 

2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235, (EU) 

2020/2236 og (EU) 2021/403 med hensyn til overgangsbestemmelser om 

bruken av helsesertifikater, kombinerte helsesertifikater/offisielle sertifi-

kater og offisielle sertifikater(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 opphever kommisjonsbeslut-

ning 2010/470/EU(4), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig 

skal oppheves i EØS-avtalen. 

5) Denne beslutning vedrører blant annet bestemmelser om andre levende dyr 

enn fisk og akvakulturdyr, samt dyreprodukter som egg, embryoer og sæd. 

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 

  

(1)  EUT L 113 av 31.3.2021, s. 1. 

(2)  EUT L 131 av 16.4.2021, s. 41. 

(3)  EUT L 131 av 16.4.2021, s. 72. 

(4)  EUT L 228 av 31.8.2010, s. 15. 



 

derfor anvendelse for Island for de områdene som er nevnt i nr. 2 i den 

innledende delen. 

6) 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 anven-

delsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske eds-

forbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte 

Liechtenstein. Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechten-

stein. 

7) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 13l (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235) og 13m 

(Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2236) tilføyes føl-

gende: 

”, endret ved: 

– 32021 R 0617: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/617 av 14. april 2021 (EUT L 131 av 16.4.2021, s. 41), 

– 32021 R 0619: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/619 av 15. april 2021 (EUT L 131 av 16.4.2021, s. 72).” 

2. I del 1.1, etter nr. 13o (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/260), tilføyes følgende: 

”13p. 32021 R 0403: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/403 av 24. mars 2021 om fastsettelse av regler for anvendelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 

med hensyn til maler for helsesertifikater og maler for kombinerte hel-

sesertifikater / offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen 

og forflytning mellom medlemsstatene av forsendelser av visse katego-

rier av landdyr og avlsmateriale fra disse samt offisiell utstedelse av 

slike sertifikater, og om oppheving av beslutning 2010/470/EU (EUT 

L 113 av 31.3.2021, s. 1), endret ved: 

– 32021 R 0619: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/619 av 15. april 2021 (EUT L 131 av 16.4.2021, s. 72). 

Forordningens bestemmelser skal for EØS-avtalens formål gjelde med 

følgende tilpasning: 



 

Ordet ’Norge’ skal tilføyes etter ordet ’Finland’ i vedlegg I kapittel 15 

nr. II.2.3., del II nr. 7 i notene til kapittel 15, kapittel 16 nr. II.2.3., del 

II nr. 9 i notene til kapittel 16, kapittel 17 nr. II.2.3., del II nr. 13 i notene 

til kapittel 17, kapittel 18 nr. II.2.1.3., del II nr. 13 i notene til kapittel 

18, kapittel 19 nr. II.2.2., del II nr. 9 i notene til kapittel 19 og vedlegg 

II kapittel 23 nr. II.1.3., del II nr. 5 i notene til kapittel 23, kapittel 25 

nr. II.1.3., del II nr. 5 i notene til kapittel 25, kapittel 27 nr. II.2.3., del 

II nr. 16 i notene til kapittel 27, kapittel 30 nr. II.2.4., del II nr. 14 i 

notene til kapittel 30, kapittel 32 nr. II.1.3.3., del II nr. 19 i notene til 

kapittel 32, kapittel 33 nr. II.1.3. og del II nr. 14 i notene til kapittel 33. 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

3. Teksten i del 4.2 nr. 93 (kommisjonsbeslutning 2010/470/EU) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 på norsk og teksten til 

gjennomføringsforordning (EU) 2021/617 og (EU) 2021/619 på islandsk og 

norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, 

skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 25. september 2021, forutsatt at alle meddelelser 

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

Artikkel 4 

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

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 24. september 2021. 

For EØS-komiteen 

Rolf Einar Fife 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


