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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 64/2013
av den 3 maj 2013
om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

1. Texten i punkt 68 (kommissionens genomförandeförordning
(EU) nr 1274/2011) ska utgå.

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska sam
arbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

2. Följande ska införas efter punkt 73 (kommissionens förord
ning (EU) nr 1048/2012):

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
788/2012 av den 31 augusti 2012 om ett samordnat
flerårigt kontrollprogram för unionen för 2013, 2014
och 2015 för att säkerställa att gränsvärdena för be
kämpningsmedelsrester följs och för att bedöma kon
sumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i
och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ur
sprung (1) bör införlivas i EES-avtalet.

Genom genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 upp
hävdes kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
1274/2011 (2), som är införlivad i EES-avtalet och följ
aktligen bör utgå ur EES-avtalet.

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. I enlighet
med inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet
ska lagstiftning om livsmedel inte gälla för Liechtenstein
så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsför
bundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut
bör därför inte gälla för Liechtenstein.

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med
detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

”74. 32012 R 0788: Kommissionens genomförandeförord
ning (EU) nr 788/2012 av den 31 augusti 2012 om ett
samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för
2013, 2014 och 2015 för att säkerställa att gränsvär
dena för bekämpningsmedelsrester följs och för att be
döma konsumenternas exponering för bekämpnings
medelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och
animaliskt ursprung (EUT L 235, 1.9.2012, s. 8).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta
avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a) I artikel 1 ska följande läggas till:

’Island får under åren 2013, 2014 och 2015 fortsätta att
ta prov och utföra analyser för samma 61 bekämpnings
medel som landet övervakade i livsmedel på sin marknad
under 2012.’

b) I bilaga II punkt 5 ska följande läggas till:

’IS

12 (*)
15 (**)

NO

12 (*)
15 (**)’ ”

Artikel 2
Texten till genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 på is
ländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet
till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3
Artikel 1
Kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
(1) EUT L 235, 1.9.2012, s. 8.
(2) EUT L 325, 8.12.2011, s. 24.

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning
att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts
till gemensamma EES-kommittén (*).
(*) Inga konstitutionella krav angivna.
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Artikel 4
Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Gianluca GRIPPA

Ordförande

31.10.2013

