Avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde
EØS-komiteen
EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 69/98
av 17. juli 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og
plantesanitære forhold)
EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og
ut fra følgende betraktninger:
Avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) ble sist endret ved EØSkomiteens beslutning nr. 40/96 av 5. juli 1996( 1).
Partene i EØS-avtalen har gjennomgått avtalens vedlegg I kapittel I i samsvar med
bestemmelsene i kapittelets innledende del.
Som følge av denne gjennomgåelsen er partene blitt enige om å innlemme i kapittel I
bestemmelsene om tredjelandsforbindelser i rettsaktene omhandlet i nevnte kapittel,
samt bestemmelsene om grensekontroll og dyrevern.
Partene er videre blitt enige om å innlemme i avtalen alle gjenstående
fellesskapsrettsakter på det veterinære området som er relevante for EØS.
Rettsaktene omhandlet i kapittel I får anvendelse for Island i de tilfeller dette er angitt.
Liechtenstein skal gjennomføre kapittel I i den versjon som gjaldt før denne
beslutning, innen 1. januar 2000.
Det bør vedtas særlige regler som tar hensyn til de særegne forhold i
veterinærsektoren.
Avtalens vedlegg I kapittel II (Fôrvarer) og kapittel III (Plantesanitære forhold) bør
ajourføres som følge av Republikken Finlands, Kongeriket Sveriges og Republikken
Østerrikes tiltredelse til Den europeiske union (1) EFT nr. L 291 av 14.11.1996, s. 37, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 51 av 14.11.1996, s. 7.
1

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
EØS-avtalens vedlegg I erstattes med vedlegget til denne beslutning.
Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft 1. januar 1999, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle
meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1.
Artikkel 3
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
Utferdiget i Brussel, 17. juli 1998.
For EØS-komiteen
Formann
N. v. Liechtenstein
EØS-komiteens sekretærer
G. Vik
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E. Gerner

