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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 77/2002 
av 25. juni 2002 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og 

 plantesanitære forhold) 
 

 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt “avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg I er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 149/2001 av 11. 

desember 2001(1). 
 
2) Kommisjonsvedtak 2001/471/EF av 8. juni 2001 om fastsettelse av regler for de 

regelmessige kontrollene av generell hygiene utført av virksomhetsledere i samsvar 
med direktiv 64/433/EØF om hygienekrav til produksjon og omsetning av ferskt 
kjøtt og direktiv 71/118/EØF om helseproblemer ved produksjon og markedsføring 
av ferskt fjørfekjøtt(2) skal innlemmes i avtalen. 

 
3) Denne beslutning får ikke anvendelse for Island og Liechtenstein – 
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg I kapittel I del 6.2 etter nr. 39 (kommisjonsvedtak 98/536/EF) skal nytt 
nr. 40 lyde: 
 
“40.   32001 D 0471: Kommisjonsvedtak 2001/471/EF av 8. juni 2001 om fastsettelse 

av regler for de regelmessige kontrollene av generell hygiene utført av 
virksomhetsledere i samsvar med direktiv 64/433/EØF om hygienekrav til 
produksjon og omsetning av ferskt kjøtt og direktiv 71/118/EØF om 
helseproblemer ved produksjon og markedsføring av ferskt fjørfekjøtt (EFT L 165 
av 21.6.2001, s. 48).” 

 
 

                                                                 
(1) EFT L 65 av 7.3.2002, s. 20, og EØS-tillegget til EFT nr. 13 av 7.3.2002, s. 13. 
(2) EFT L 165 av 21.6.2001, s. 48. 
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Artikkel 2 
 
Teksten til vedtak 2001/471/EF på norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. 

 
Artikkel 3 

 
Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 
 

Artikkel 4 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 25. juni 2002. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
         P. Westerlund 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
      P.K. Mannes        M. Brinkmann 
 
 

                                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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