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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2021/2298 

av 21. desember 2021 

om fastsettelse av likeverdigheten av covid-19-sertifikater utstedt av Uruguay med sertifikater  

utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953, for å fremme  

retten til fri bevegelighet i Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953 av 14. juni 2021 om en ramme for utstedelse, kontroll 

og godtakelse av interoperable covid-19-sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat) for å 

lette fri bevegelighet under covid-19-pandemien(1), særlig artikkel 8 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EU) 2021/953 fastsetter en ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse av interoperable covid-19-

sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat), som skal gjøre det lettere for 

innehaverne å utøve sin rett til fri bevegelighet under covid-19-pandemien. Den skal også bidra til å legge til rette for en 

gradvis og samordnet oppheving av begrensninger av fri bevegelighet som medlemsstatene i samsvar med unionsretten 

har innført for å begrense spredningen av SARS-CoV-2. 

2) I henhold til forordning (EU) 2021/953 kan covid-19-sertifikater som er utstedt av tredjeland til unionsborgere og deres 

familiemedlemmer, godtas dersom Kommisjonen fastslår at disse covid-19-sertifikatene er utstedt i samsvar med 

standarder som skal anses som likeverdige med dem som fastsettes i henhold til nevnte forordning. I henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/954(2) skal medlemsstatene dessuten anvende reglene fastsatt i 

forordning (EU) 2021/953 på tredjelandsborgere som ikke omfattes av nevnte forordning, men som bor eller oppholder 

seg lovlig på deres territorium og har rett til å reise til andre medlemsstater i samsvar med unionsretten. Alle 

konklusjoner om likeverdighet som er fastsatt i denne beslutningen, bør derfor få anvendelse på covid-19-sertifikater for 

vaksinasjon, testing og restitusjon som Uruguay utsteder til unionsborgere og deres familiemedlemmer. Tilsvarende bør 

slike konklusjoner om likeverdighet på grunnlag av forordning (EU) 2021/954 også få anvendelse på covid-19-

sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon som Uruguay utsteder til tredjelandsborgere som bor eller oppholder 

seg lovlig på medlemsstatenes territorium, på de vilkårene som er fastsatt i nevnte forordning. 

3) Uruguay framla 8. oktober 2021 nærmere opplysninger for Kommisjonen om utstedelsen av interoperable covid-19-

sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon i samsvar med systemet «Plataforma Nacional Coronavirus Uy». 

Uruguay underrettet Kommisjonen om at landet anser at dets covid-19-sertifikater utstedes i samsvar med en standard 

og et teknologisk system som er interoperable med den tillitsrammen som ble opprettet ved forordning (EU) 2021/953, 

og som gjør det mulig å kontrollere sertifikatenes ekthet, gyldighet og integritet. I den forbindelse underrettet Uruguay 

Kommisjonen om at covid-19-sertifikater som Uruguay utsteder i samsvar med «Plataforma Nacional Coronavirus Uy»-

systemet, inneholder dataene nevnt i vedlegget til forordning (EU) 2021/953.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 458 av 22.12.2021, s. 527, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2020 av  

23. februar 2022 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere) og vedlegg VIII (Etableringsrett), se  

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44 av 7.7.2022, s. 9. 

(1) EUT L 211 av 15.6.2021, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/954 av 14. juni 2021 om en ramme for utstedelse, kontroll og godtakelse av interoperable 

covid-19-sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon (EUs digitale covid-sertifikat) for tredjelandsborgere som bor eller oppholder 

seg lovlig på medlemsstatenes territorier under covid-19-pandemien (EUT L 211 av 15.6.2021, s. 24). 
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4) Uruguay underrettet også Kommisjonen om at landet godtar sertifikater for vaksinasjon, nukleinsyreamplifikasjons-

testing og restitusjon utstedt av medlemsstatene og EØS-land i samsvar med forordning (EU) 2021/953. 

5) Etter anmodning fra Uruguay gjennomførte Kommisjonen 14. desember 2021 tekniske tester som viste at covid-19-

sertifikatene for vaksinasjon, testing og restitusjon utstedes av Uruguay i samsvar med et system, «Plataforma Nacional 

Coronavirus Uy», som er interoperabelt med den tillitsrammen som ble opprettet ved forordning (EU) 2021/953, og som 

gjør det mulig å kontrollere sertifikatenes ekthet, gyldighet og integritet. Kommisjonen bekreftet også at covid-19-

sertifikatene for vaksinasjon, testing og restitusjon som Uruguay utsteder i samsvar med «Plataforma Nacional 

Coronavirus Uy»-systemet, inneholder de nødvendige dataene. 

6) Uruguay underrettet dessuten Kommisjonen om at landet utsteder interoperable vaksinasjonssertifikater for covid-19-

vaksiner. Disse vaksinene omfatter for tiden Comirnaty, Vaxzevria, Spikevax, COVID-19 Vaccine Janssen, Covishield, 

BBIBP-CorV, CoronaVac, Covaxin, Sputnik V og Convidecia. 

7) Uruguay underrettet også Kommisjonen om at landet utsteder interoperable testsertifikater for nukleinsyreamplifi-

kasjonstester, men ikke for antigen-hurtigtester. 

8) Uruguay underrettet dessuten Kommisjonen om at landet utsteder interoperable restitusjonssertifikater. Disse 

sertifikatene er gyldige i høyst 180 dager etter datoen for den første positive testen. 

9) I tillegg har Uruguay underrettet Kommisjonen om at når kontrollører i Uruguay kontrollerer sertifikater, vil person-

opplysningene i disse sertifikatene bli behandlet bare for å kontrollere og bekrefte innehaverens vaksinasjon, testresultat 

eller restitusjonsstatus, og de vil deretter ikke bli lagret. 

10) Det foreligger dermed nødvendige opplysninger for å kunne fastslå at covid-19-sertifikater for vaksinasjon, testing og 

restitusjon utstedt av Uruguay i samsvar med «Plataforma Nacional Coronavirus Uy»-systemet skal anses som 

likeverdige med dem som er utstedt i samsvar med forordning (EU) 2021/953. 

11) Covid-19-sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon utstedt av Uruguay i samsvar med «Plataforma Nacional 

Coronavirus Uy»-systemet bør derfor godtas på vilkårene nevnt i artikkel 5 nr. 5, artikkel 6 nr. 5 og artikkel 7 nr. 8 i 

forordning (EU) 2021/953. 

12) For at denne beslutningen skal gjelde, bør Uruguay tilknyttes tillitsrammen for EUs digitale covid-sertifikat opprettet 

ved forordning (EU) 2021/953. 

13) For å verne Unionens interesser, særlig på folkehelseområdet, kan Kommisjonen utøve sin myndighet til å suspendere 

anvendelsen av denne beslutningen, eller oppheve den, dersom vilkårene i artikkel 8 nr. 2 i forordning (EU) 2021/953 

ikke lenger er oppfylt. 

14) For å kunne knytte Uruguay til tillitsrammen for EUs digitale covid-sertifikat opprettet ved forordning (EU) 2021/953 så 

raskt som mulig, bør denne beslutningen tre i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

15) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 14 i forordning (EU) 

2021/953. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Covid-19-sertifikater for vaksinasjon, testing og restitusjon utstedt av Uruguay i samsvar med «Plataforma Nacional 

Coronavirus Uy»-systemet skal, for å fremme retten til fri bevegelighet i Unionen, anses som likeverdige med dem som er 

utstedt i samsvar med forordning (EU) 2021/953. 
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Artikkel 2 

Uruguay skal tilknyttes tillitsrammen for EUs digitale covid-sertifikat opprettet ved forordning (EU) 2021/953. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 21. desember 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  


