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Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 76/1999 
av 25. juni 1999 

 
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) er endret ved EØS-
komiteens beslutning nr. 69/98 av 17. juli 1998(1). 
 
En rekke rettsakter som er relevante for EØS, vedtatt av Fellesskapet mellom 
1. august 1996 og 3. september 1998 på det veterinære området, skal innlemmes i 
avtalen. 
 
Rettsaktene omhandlet i kapittel I får anvendelse for Island i de tilfeller dette er angitt. 
 
Denne beslutning får ikke anvendelse for Liechtenstein – 
  
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
EØS-avtalens vedlegg I endres ved vedlegget til denne beslutning. 
 

Artikkel 2 
 
For avtalens formål skal følgende gjelde med hensyn til ikrafttredelses- eller 
gjennomføringsdatoene for rettsaktene omhandlet i vedlegget til denne beslutning: 

                                                           
(1) EFT L 158 av 24.6.1999, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 27 av 24.6.1999, s. 1. 
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– når datoen for rettsaktens ikrafttredelse eller gjennomføring er før 

ikrafttredelsesdatoen for denne beslutning, skal ikrafttredelsesdatoen for denne 
beslutning gjelde, 

 
– når datoen for rettsaktens ikrafttredelse eller gjennomføring er etter 

ikrafttredelsesdatoen for denne beslutning, skal datoen for rettsaktens 
ikrafttredelse eller gjennomføring gjelde. 

 
Artikkel 3 

 
Teksten på norsk til fellesskapsrettsaktene som er omhandlet i vedlegget til denne 
beslutning og vedlagt den norske språkversjonen av denne beslutning, har samme 
gyldighet. 
 
Teksten på islandsk til fellesskapsrettsaktene som er omhandlet i vedlegget til denne 
beslutning og vedlagt den islandske språkversjonen av denne beslutning, har samme 
gyldighet. 
 

Artikkel 4 
 

Denne beslutning trer i kraft 26. juni 1999, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1. 
 

Artikkel 5 
 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 25. juni 1999. 
 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
         F. Barbaso 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
       G. Vik                    E. Gerner 
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