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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 83/2017 

av 5. mai 2017 

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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1337/2013 av 13. desember 2013 om 

fastsettelse av gjennomføringsregler for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 

med hensyn til angivelse av opprinnelsesstat eller opphavssted for ferskt, kjølt og fryst kjøtt av 

svin, sau, geit og fjørfe(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/63/EU av 15. mai 2014 om endring av rådsdirektiv 

2001/110/EF om honning(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) 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. 

4) 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. 86 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011) skal nytt nr. 86a lyde: 

”86a.  32013 R 1337: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1337/2013 av  

13. desember 2013 om fastsettelse av gjennomføringsregler for europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 med hensyn til angivelse av opprinnelsesstat eller 

opphavssted for ferskt, kjølt og fryst kjøtt av svin, sau, geit og fjørfe (EUT L 335 av 

14.12.2013, s. 19).” 

2. I nr. 54zo (rådsdirektiv 2001/110/EF) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32014 L 0063: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/63/EU av 15. mai 2014 (EUT L 164 

av 3.6.2014, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 1337/2013 og direktiv 2014/63/EU på islandsk og norsk, som 

skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.   

  

(1) EUT L 335 av 14.12.2013, s. 19. 

(2) EUT L 164 av 3.6.2014, s. 1. 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 6. mai 2017, 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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


