EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 239/2020
av 30. desember 2020
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) 2020/2108 av 16. desember 2020 om
endring av vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 med hensyn til
stempelmerket som skal brukes for visse typer kjøtt beregnet på konsum i Det forente
kongerike med hensyn til Nord Irland(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)2020/2196 av 17. desember 2020 om
endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for
gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordninger for import
av økologiske produkter fra tredjestater(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.

3)

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2110 av 16. desember 2020 om
endring av del C i vedlegg I til beslutning 2009/177/EF med hensyn til status for Det
forente kongerike med hensyn til Nord-Irland som fri for visse sykdommer hos
akvatiske dyr(3) skal innlemmes i EØS-avtalen.

4)

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2020/2111 av 16. desember 2020 om
endring av vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU med omsyn til tilvisinga til Det sameinte
kongeriket med omsyn til Nord-Irland i samband med godkjenning av nasjonale tiltak
for avgrensing av verknaden av visse sjukdommar hjå akvakulturdyr og viltlevande
akvatiske dyr i samsvar med artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF(4) skal innlemmes i
EØS-avtalen.

5)

Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold, 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 veterinære
forhold, næringsmidler og fôrvarer 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.

6)

EØS-avtalens vedlegg I og II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg I gjøres følgende endringer:

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

EUT L 427 av 17.12.2020, s. 1.
EUT L 434 av 23.12.2020, s. 31.
EUT L 427 av 17.12.2020, s. 10.
EUT L 427 av 17.12.2020, s. 14.

1.

I kapittel I del 1.1 nr. 11bk (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)
2019/627) og kapittel II nr. 31qk (Kommisjonens gjennomføringsforordning
(EU) 2019/627) tilføyes følgende:
”, endret ved:
–

2.

I kapittel I del 4.2 nr. 89 (kommisjonsvedtak 2009/177/EF) skal nytt strekpunkt lyde:
”–

3.

32020 R 2108: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2108 av
16. desember 2020 (EUT L 427 av 17.12.2020, s. 1).”
32020 D 2110: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2110 av
16. desember 2020 (EUT L 427 av 17.12.2020, s. 10).”

I kapittel I del 4.2 nr. 94 (kommisjonsavgjerd 2010/221/EU) skal nytt strekpunkt lyde:
”–

32020 D 2111: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2111 av
16. desember 2020 (EUT L 427 av 17.12.2020, s. 14).”
Artikkel 2

I EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII gjøres følgende endringer:
1.

I nr. 54bb (kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008) skal nytt strekpunkt lyde:
”–

2.

32020 R 2196: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2196 av
17. desember 2020 (EUT L 434 av 23.12.2020, s. 31).”

I nr. 164k (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627) tilføyes
følgende:
”, endret ved:
–

32020 R 2108: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2108 av
16. desember 2020 (EUT L 427 av 17.12.2020, s. 1).”
Artikkel 3

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2020/2108 og (EU) 2020/2196 og
gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2110 og (EU) 2020/2111 på islandsk og norsk, som skal
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.
Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 30. desember 2020, 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 30. desember 2020.

( )

Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

For EØS-komiteen
Sabine Monauni
Formann

