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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 147/2015

av 11. juni 2015

om endring av EØS-avtalens 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 på følgende bakgrunn:

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og 
nye næringsmiddelingredienser(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001 av 20. september 2001 om fastsetjing av nærmare reglar 
for å gjere visse opplysningar tilgjengelege for ålmenta, og for vern av opplysningar som er sende 
over i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(2) skal innlemmes i EØS-
avtalen.

3) Kommisjonsrekommandasjon 97/618/EF av 29. juli 1997 om de vitenskapelige aspektene ved 
og utformingen av opplysningene som kreves for å underbygge søknader om markedsføring av 
nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser, og om utarbeidingen av rapportene om 
førstegangsvurdering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97(3) skal 
innlemmes i EØS-avtalen.

4) Forordning (EF) nr. 258/97 endres ved artikkel 38 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr(4) som skal innlemmes i 
EØS-avtalen.

5) Denne beslutning vedrører bestemmelser om næringsmidler. Som nevnt i innledningen til EØS-
avtalens vedlegg II kapittel XII får bestemmelser om næringsmidler 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 II bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

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

1. Etter nr. 95 (kommisjonsforordning (EU) 2015/391) skal nye nr. 96–97 lyde:

”96. 31997 R 0258: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye 
næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (EUT L 43 av 14.2.1997, s. 1), endret ved:

– 32003 R 1829: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 
2003 (EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1),

– 32008 R 1332: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1332/2008 av 16. desember 
2008 (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 7).

(1) EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1.
(2) EFT L 253 av 21.9.2001, s. 17.
(3) EFT L 253 av 16.9.1997, s. 1.
(4) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1.
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Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

I artikkel 7 tilføyes følgende:

’Når Kommisjonen vedtar tillatelser, skal EFTA-statene samtidig og innen 30 dager etter 
fellesskapvedtakene, vedta tilsvarende tillatelser. EØS-komiteen skal underrettes og regelmessig 
offentliggjøre lister med nevnte vedtak i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Dersom det oppstår uenighet mellom avtalepartene med hensyn til håndhevelse av disse 
bestemmelsene, skal EØS-avtalens del VII få tilsvarende anvendelse.’

97. 32001 R 1852: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2001 av 20. september 2001 om fastsetjing 
av nærmare reglar for å gjere visse opplysningar tilgjengelege for ålmenta, og for vern av 
opplysningar som er sende over i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  
nr. 258/97 (EUT L 253 av 21.9.2001, s. 17).”

2. Etter nr. 17 (kommisjonsrekommandasjon 2014/118/EU) under overskriften ”RETTSAKTER SOM 
AVTALEPARTENE SKAL TA I BETRAKTNING”, skal nytt nr. 18 lyde:

”18. 31997 H 0618: Kommisjonsrekommandasjon 97/618/EF av 29. juli 1997 om de vitenskapelige 
aspektene ved og utformingen av opplysningene som kreves for å underbygge søknader om 
markedsføring av nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser, og om utarbeidingen 
av rapportene om førstegangsvurdering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 258/97 (EUT L 253 av 16.9.1997, s. 1).”

Artikkel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 258/97, (EF) nr. 1852/2001 og (EF) nr. 1829/2003 og rekommandasjon 
97/618/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, 
skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 12. juni 2015, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 
nr. 1 er inngitt(*).

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 11. juni 2015.

For EØS-komiteen

Gianluca Grippa

Formann

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.




