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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 48/2022 

av 18. mars 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1772 av 26. november 2020 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2469 om fastsettelse av administrative og vitenskapelige 

krav til søknader nevnt i artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 om 

nye næringsmidler(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1773 av 26. november 2020 om endring av 

forordning (EF) nr. 429/2008 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader samt 

vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1823 av 2. desember 2020 om endring av 

forordning (EU) nr. 234/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, 

enzymer og aromaer i næringsmidler(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1824 av 2. desember 2020 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468 om fastsettelse av administrative og vitenskapelige 

krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjestater i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2015/2283 om nye næringsmidler(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/148 av 8. februar 2021 om endring av 

forordning (EU) nr. 257/2010 om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente 

tilsetningsstoffer i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/842 av 26. mai 2021 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 307/2012 med hensyn til krav om åpenhet og fortrolighet i 

forbindelse med EUs risikovurdering av stoffer under gransking(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Denne beslutning vedrører bestemmelser om 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 fôrvarer og næringsmidler 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. 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:  

  

(1)  EUT L 398 av 27.11.2020, s. 13. 

(2)  EUT L 398 av 27.11.2020, s. 19. 

(3)  EUT L 406 av 3.12.2020, s. 43. 

(4)  EUT L 406 av 3.12.2020, s. 51. 

(5) EUT L 44 av 9.2.2021, s. 3. 

(6)  EUT L 186 av 27.5.2021, s. 16. 

2022/EØS/45/03 



Nr. 45/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.7.2022 

 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II nr. 3b (kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32020 R 1773: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1773 av 26. november 2020 

(EUT L 398 av 27.11.2020, s. 19).” 

Artikkel 2 

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

1. I nr. 54zzzzt (kommisjonsforordning (EU) nr. 257/2010) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32021 R 0148: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/148 av 8. februar 2021 

(EUT L 44 av 9.2.2021, s. 3).” 

2. I nr. 54zzzzzn (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 307/2012) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32021 R 0842: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/842 av 26. mai 2021 

(EUT L 186 av 27.5.2021, s. 16).” 

3. I nr. 64 (kommisjonsforordning (EU) nr. 234/2011) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32020 R 1823: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1823 av  

2. desember 2020 (EUT L 406 av 3.12.2020, s. 43).” 

4. I nr. 124a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2469) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32020 R 1772: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1772 av  

26. november 2020 (EUT L 398 av 27.11.2020, s. 13).” 

5. I nr. 124c (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2468) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32020 R 1824: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1824 av  

2. desember 2020 (EUT L 406 av 3.12.2020, s. 51).” 

Artikkel 3 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2020/1772, (EU) 2020/1773, (EU) 2020/1823, (EU) 

2020/1824, (EU) 2021/148 og (EU) 2021/842 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  



7.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/7 

 7
.7

.2
0
2

2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 4

5
/7

 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 19. mars 2022, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(), eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 234/2021 av 24. september 2021(7) 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 18. mars 2022. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 

(7)  Ennå ikke kunngjort. 


