
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 202/2021 

av 9. juli 2021 

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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/668 av 23. april 

2021 om tillatelse til å endre vilkårene for bruk av chiafrø (Salvia hispa-

nica) som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og råds-

forordning (EU) 2015/2283 og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(1) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/670 av 23. april 

2021 om tillatelse til å bringe olje fra Schizochytrium sp. (WZU477) i om-

setning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og råds-

forordning (EU) 2015/2283 og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470(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. I nr. 124b (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470) skal 

nye strekpunkter lyde: 

  

(1)  EUT L 141 av 26.4.2021, s. 3. 
(2)  EUT L 141 av 26.4.2021, s. 14. 



 

”– 32021 R 0668: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/668 av 23. april 2021 (EUT L 141 av 26.4.2021, s. 3), 

– 32021 R 0670: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/670 av 23. april 2021 (EUT L 141 av 26.4.2021, s. 14).” 

2. Etter nr. 193 (kommisjonsforordning (EU) 2021/77) skal nytt nummer lyde: 

”194. 32021 R 0670: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2021/670 av 23. april 2021 om tillatelse til å bringe olje fra Schi-

zochytrium sp. (WZU477) i omsetning som et nytt næringsmiddel i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283 og 

om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2017/2470 (EUT L 141 av 26.4.2021, s. 14).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2021/668 og (EU) 2021/670 på is-

landsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 10. juli 2021, 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 9. juli 2021. 

For EØS-komiteen 

Rolf Einar Fife 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


