
18.8.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/5 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2021/2301 

av 21. desember 2021 

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1073 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner  

og regler for gjennomføringen av tillitsrammen for EUs digitale covid-sertifikat fastsatt ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953 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 9 nr. 1 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) 2021/953 fastsettes EUs digitale covid-sertifikat, som har som formål å dokumentere at en person har 

fått en covid-19-vaksine, har fått et negativt testresultat eller er friskmeldt etter å ha hatt infeksjonen, for å lette 

innehavernes rett til fri bevegelighet under covid-19-pandemien. 

2) For at EUs digitale covid-sertifikat skal kunne brukes i hele Unionen, vedtok Kommisjonen gjennomføringsbeslutning 

(EU) 2021/1073(2) for å fastsette tekniske spesifikasjoner og regler for utfylling og sikker utstedelse og kontroll av EUs 

digitale covid-sertifikater, og for å sikre vernet av personopplysninger, fastsette en felles struktur for den unike 

sertifikatidentifikatoren og utstede en gyldig, sikker og interoperabel strekkode. 

3) Den 17. november 2021 vedtok Kommisjonen gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2014(3) som fastsetter ensartede 

regler for utfylling av vaksinasjonssertifikater omhandlet i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2021/953 som 

utstedes etter administrering av oppfriskningsdoser av covid-19-vaksiner. 

4) Som fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2288(4) skal en standardperiode for godtakelse på 270 dager 

gjelde for vaksinasjonssertifikater som viser fullført grunnvaksinasjonsserie, enten med en grunnvaksinasjonsbehandling 

med én dose, en grunnvaksinasjonsbehandling med to doser eller, i tråd med vaksinasjonsstrategien i den medlemsstaten 

der vaksinasjonen foretas, én dose av en grunnvaksinasjonsbehandling med to doser etter at personen tidligere har vært 

smittet med SARS-CoV-2. Samtidig skal det ikke fastsettes noen godtakelsesperiode for sertifikater som viser 

administrering av oppfriskningsdoser eller tilleggsdoser som er gitt for å bedre beskyttelsen for personer som har 

utilstrekkelig immunrespons etter fullført grunnvaksinasjonsserie. Henvisninger til oppfriskningsdoser i denne 

forordningen bør forstås som også å omfatte slike tilleggsdoser.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 458 av 22.12.2021, s. 536, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2020 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. 3. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1073 av 28. juni 2021 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for 

gjennomføringen av tillitsrammen for EUs digitale covid-sertifikat fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953  

(EUT L 230 av 30.6.2021, s. 32). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2014 av 17. november 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 

2021/1073 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for gjennomføringen av tillitsrammen for EUs digitale covid-sertifikat 

fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953 (EUT L 410 av 18.11.2021, s. 180). 

(4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2288 av 21. desember 2021 om endring av vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 2021/953 med hensyn til godtakelsesperioden for vaksinasjonssertifikater utstedt i formatet for EUs digitale covid-sertifikat som 

viser fullført grunnvaksinasjonsserie (EUT L 458 av 22.12.2021, s. 459). 
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5) For å kunne skille mellom sertifikater som er utstedt på grunnlag av fullført grunnvaksinasjonsserie og sertifikater som 

er utstedt på grunnlag av administrering av en oppfriskningsdose, bør de ensartede reglene for utfylling av vaksinasjons-

sertifikater nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2021/953 tilpasses. 

6) Medlemsstatene bør utstede sertifikater som følger ulike regler for koding av oppfriskningsdoser, på nytt, for å unngå at 

standardperioden for godtakelse på 270 dager anvendes på dem. 

7) Gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1073 bør derfor endres. 

8) EUs datatilsyn har blitt rådspurt i samsvar med artikkel 42 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/1725(5) og avga en formell uttalelse 14. desember 2021. 

9) På bakgrunn av behovet for en rask gjennomføring av de endrede tekniske spesifikasjonene for EUs digitale covid-

sertifikat bør denne beslutningen tre i kraft den tredje dagen etter at den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

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

nr. 2021/953. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1073 endres i samsvar med vedlegget til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 21. desember 2021. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av 

forordning (EF) nr. 45/2001 og beslutning nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 av 21.11.2018, s. 39). 
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VEDLEGG 

Avsnitt 5.2 i vedlegg II til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1073 skal lyde: 

«5.2. Oppfriskningsdoser 

Dersom personen mottar doser etter grunnvaksinasjonsserien, skal slike oppfriskningsdoser gjenspeiles i de tilsvarende 

sertifikatene på følgende måte: 

— 2/1 viser administrering av en oppfriskningsdose etter en grunnvaksinasjonsbehandling med én dose, eller administrering 

av en oppfriskningsdose etter fullføring av en grunnbehandling som består av én dose av en 2-dosers vaksine gitt til en 

restituert person i tråd med en medlemsstats vaksinasjonsprotokoll. Deretter skal doser (X) som gis etter den første 

oppfriskningsdosen, angis med (2+X)/(1) > 1 (for eksempel 3/1). 

— 3/3 viser administrering av en oppfriskningsdose etter en 2-dosers grunnvaksinasjonsserie. Deretter skal doser (X) som gis 

etter den første oppfriskningsdosen, angis med (3+X)/(3+X) = 1 (for eksempel 4/4). 

Medlemsstatene skal gjennomføre kodingsreglene fastsatt i dette avsnittet innen 1. februar 2022. 

Medlemsstatene skal automatisk eller på anmodning fra berørte personer utstede på nytt sertifikater der administrering av en 

oppfriskningsdose etter grunnvaksinasjonsbehandling med én dose er kodet slik at den ikke kan skilles fra fullføringen av 

grunnvaksinasjonsserien. 

I dette vedlegget menes med «oppfriskningsdoser» også tilleggsdoser som administreres for å beskytte personer som oppnår 

utilstrekkelig immunrespons etter at standard-grunnvaksinasjonsserien er fullført. Innenfor den rettslige rammen fastsatt ved 

forordning (EU) 2021/953 kan medlemsstatene treffe tiltak for å håndtere situasjonen til sårbare grupper som kan prioriteres for 

tilleggsdoser. Dersom en medlemsstat for eksempel beslutter å gi tilleggsdoser bare til spesifikke undergrupper av befolk-

ningen, kan den i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EU) 2021/953 velge å utstede vaksinasjonssertifikater som viser 

administrering av slike tilleggsdoser bare på anmodning og ikke automatisk. Dersom slike tiltak treffes, skal medlemsstatene 

informere berørte personer om dette, og om at de kan fortsette å benytte det sertifikatet de har mottatt etter fullføringen av 

standard-grunnvaksinasjonsserien.». 

 __________  


