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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 70/2016 

av 29. april 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) 

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) 2015/2304 av 10. desember 2015 om godkjenning 

av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Talaromyces 

versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôrings- og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: Adisseo 

France S.A.S.)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2305 av 10. desember 2015 om godkjenning 

av et preparat av endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Trichoderma citrinoviride Bisset 

(IM SD142) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, mindre utbredte fjørfearter til 

oppfôring og avvente smågriser, og om endring av forordning (EF) nr. 2148/2004 og (EF)  

nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2306 av 10. desember 2015 om godkjenning 

av L-cysteinhydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder(3) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2307 av 10. desember 2015 om godkjenning 

av menadionnatriumbisulfitt og menadionnikotinamidbisulfitt som tilsetningsstoffer i fôrvarer for 

alle dyrearter(4) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2382 av 17. desember 2015 om godkjenning 

av et preparat av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 

615.94) og endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og mindre utbredte fjørfearter til egglegging (innehaver av 

godkjenningen: Kerry Ingredients and Flavours)(5) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

6) Denne beslutning vedrører bestemmelser om fôrvarer. Som nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-

avtalens vedlegg I får bestemmelser om fôrvarer 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. 

7) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

  

(1) EUT L 326 av 11.12.2015, s. 39. 

(2) EUT L 326 av 11.12.2015, s. 43. 

(3) EUT L 326 av 11.12.2015, s. 46. 

(4) EUT L 326 av 11.12.2015, s. 49. 

(5) EUT L 332 av 18.12.2015, s. 54. 
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1. I nr. 1zze (kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004) og 1zzzzh (kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1520/2007) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32015 R 2305: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2305 av 10. desember 

2015 (EUT L 326 av 11.12.2015, s. 43).” 

2. Etter nr. 156 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1416) skal nye nr. 157–161 lyde: 

”157. 32015 R 2304: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2304 av 10. desember 

2015 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-betaglukanase 

framstilt av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. 

DSM 26702 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôrings- og avlskalkuner (innehaver av 

godkjenningen: Adisseo France S.A.S.) (EUT L 326 av 11.12.2015, s. 39). 

158. 32015 R 2305: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2305 av 10. desember 

2015 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av 

Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskyllinger, mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og avvente smågriser, og om 

endring av forordning (EF) nr. 2148/2004 og (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av 

godkjenningen: Huvepharma NV) (EUT L 326 av 11.12.2015, s. 43). 

159. 32015 R 2306: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2306 av 10. desember 

2015 om godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

katter og hunder (EUT L 326 av 11.12.2015, s. 46). 

160. 32015 R 2307: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2307 av 10. desember 

2015 om godkjenning av menadionnatriumbisulfitt og menadionnikotinamidbisulfitt som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 326 av 11.12.2015, s. 49). 

161. 32015 R 2382: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2382 av 17. desember 

2015 om godkjenning av et preparat av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av 

Aspergillus niger (CBS 120604) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner og mindre 

utbredte fjørfearter til egglegging (innehaver av godkjenningen: Kerry Ingredients and 

Flavours) (EUT L 332 av 18.12.2015, s. 54).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2015/2304, (EU) 2015/2305, (EU) 2015/2306, (EU) 

2015/2307 og (EU) 2015/2382 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 30. april 2016, 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 29. april 2016. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


