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GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT
nr 72/2014
av den 16 maj 2014
om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet
GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98,
och
av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 1275/2013 av den 6 december 2013 om ändring av bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för arsenik, kadmium, bly, nitrit,
flyktig senapsolja och skadliga botaniska orenheter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1334/2013 av den 13 december 2013 om ändring av förord
ning (EG) nr 1290/2008 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandet och den rekommenderade dosen av
ett preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) och Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (2) bör införlivas
med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om foder. Enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I till
EES-avtalet ska lagstiftning om foder inte tillämpas på Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen
av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.
Detta beslut bör därför inte tillämpas på Liechtenstein.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kapitel II i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:
1. Följande strecksats ska läggas till i punkt 1zzzzzd (kommissionens förordning (EG) nr 1290/2008):
”— 32013 R 1334: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1334/2013 av den 13 december 2013
(EUT L 335, 14.12.2013, s. 12)”.
2. Följande strecksats ska läggas till i punkt 33 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG):
”— 32013 R 1275: Kommissionens förordning (EU) nr 1275/2013 av den 6 december 2013 (EUT L 328,
7.12.2013, s. 86)”.
Artikel 2
Texterna till förordning (EU) nr 1275/2013 och genomförandeförordning (EU) nr 1334/2013 på isländska och norska,
som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft den 17 maj 2014 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet
har gjorts (*).
(1) EUT L 328, 7.12.2013, s. 86.
(2) EUT L 335, 14.12.2013, s. 12.
(*) 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 16 maj 2014.
På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Gianluca GRIPPA

Ordförande

