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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 5/2022 

av 4. februar 2022 

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) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/577 av 29. januar 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 med hensyn til innholdet i og formatet på 

informasjonen som er nødvendig for å anvende artikkel 112 nr. 4 og artikkel 115 nr. 5), og som 

skal inngå i identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, nevnt i artikkel 8 nr. 4 i 

den forordningen(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/578 av 29. januar 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 med hensyn til krav til innsamling av data om 

salgsvolum for og om bruk av antimikrobielle legemidler på dyr(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/805 av 8. mars 2021 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/16 av 8. januar 2021 om fastsettelse av 

nødvendige tiltak og praktiske ordninger for EU-databasen over legemidler til dyr (Unionens 

legemiddeldatabase)(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/17 av 8. januar 2021 om opprettelse av en 

liste over endringer som ikke krever vurdering, i samsvar med europaparlaments- og råds-

forordning (EU) 2019/6(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1904 av 29. oktober 2021 om vedtakelse av 

utformingen av en felles logo for detaljsalg av legemidler til dyr ved fjernsalg(6) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

7) Denne beslutning vedrører blant annet 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.  

8) Denne beslutning vedrører blant annet 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 anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og 

Det sveitsiske edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein.  

9) I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 371/2021 av 10. desember 2021(7) får delegert 

forordning (EU) 2021/577 og (EU) 2021/578 og gjennomføringsforordning (EU) 2021/1904 ikke 

anvendelse for Liechtenstein.  

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

  

(1) EUT L 123 av 9.4.2021, s. 3. 

(2) EUT L 123 av 9.4.2021, s. 7. 

(3) EUT L 180 av 21.5.2021, s. 3. 

(4) EUT L 7 av 11.1.2021, s. 1. 

(5) EUT L 7 av 11.1.2021, s. 22. 

(6) EUT L 387 av 3.11.2021, s. 133. 

(7) Ennå ikke kunngjort. 

2022/EØS/42/05 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 4.1, etter nr. 3b (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/963), tilføyes følgende: 

”3c. 32021 R 0577: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/577 av 29. januar 2021 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 med hensyn til innholdet i og formatet på 

informasjonen som er nødvendig for å anvende artikkel 112 nr. 4 og artikkel 115 nr. 5), og som 

skal inngå i identifikasjonsdokumentet som er gyldig i hele dyrets levetid, nevnt i artikkel 8 nr. 4 i 

den forordningen (EUT L 123 av 9.4.2021, s. 3). 

Denne rettsakten får ikke anvendelse for Island.” 

Artikkel 2 

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

1. I nr. 22 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32021 R 0805: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/805 av 8. mars 2021 (EUT L 180 

av 21.5.2021, s. 3).” 

2. Etter nr. 22 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6) tilføyes følgende: 

”22a. 32021 R 0016: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/16 av 8. januar 2021 om 

fastsettelse av nødvendige tiltak og praktiske ordninger for EU-databasen over legemidler til 

dyr (Unionens legemiddeldatabase) (EUT L 7 av 11.1.2021, s. 1). 

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

I artikkel 6 nr. 4 skal ordene ’de offisielle språkene i Unionen’ erstattes med ordene ’de 

offisielle språkene til partene i EØS-avtalen’.  

22b. 32021 R 0017: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/17 av 8. januar 2021 om 

opprettelse av en liste over endringer som ikke krever vurdering, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 (EUT L 7 av 11.1.2021, s. 22). 

22c. 32021 R 0578: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/578 av 29. januar 2021 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6 med hensyn til krav til 

innsamling av data om salgsvolum for og om bruk av antimikrobielle legemidler på dyr (EUT 

L 123 av 9.4.2021, s. 7). 

22d. 32021 R 1904: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1904 av  

29. oktober 2021 om vedtakelse av utformingen av en felles logo for detaljsalg av legemidler 

til dyr ved fjernsalg (EUT L 387 av 3.11.2021, s. 133).” 

Artikkel 3 

Teksten til delegert forordning (EU) 2021/578 og (EU) 2021/805 og gjennomføringsforordning (EU) 

2021/16, (EU) 2021/17 og (EU) 2021/1904 på islandsk og norsk og delegert forordning (EU) 2021/577 på 

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 5. februar 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 371/2021 av 10. desember 2021(8) 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 4. februar 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(8) Ennå ikke kunngjort. 


