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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 221/2016 

av 2. desember 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) 2016/895 av 8. juni 2016 om endring av 

forordning (EF) nr. 1290/2008 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av et 

preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-

3699)(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/896 av 8. juni 2016 om godkjenning av jern-

natriumtartrater som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 om godkjenning av et 

preparat av Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner 

og akvariefisk (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) og om endring av 

forordning (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU) nr. 184/2011 med hensyn til 

innehaveren av godkjenningen(3) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/898 av 8. juni 2016 om godkjenning av et 

preparat av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til 

oppfôring og til egglegging samt prydfugler (innehaver av godkjenningen: Novus Europe 

SA/NV)(4) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/899 av 8. juni 2016 om godkjenning av 6-

fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

fjørfearter og svin (unntatt spedgriser) (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd)(5) skal 

innlemmes i EØS-avtalen.  

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/900 av 8. juni 2016 om godkjenning av 

benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional 

Product Sp. z o. o.)(6) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

7) 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. 

8) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres –   

  

(1) EUT L 152 av 9.6.2016, s. 1. 

(2) EUT L 152 av 9.6.2016, s. 3. 

(3) EUT L 152 av 9.6.2016, s. 7. 

(4) EUT L 152 av 9.6.2016, s. 11. 

(5) EUT L 152 av 9.6.2016, s. 15. 

(6) EUT L 152 av 9.6.2016, s. 18. 

2018/EØS/56/06 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1.  I nr. 1zzzzzd (kommisjonsforordning (EF) nr. 1290/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0895: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/895 av 8. juni 2016 

(EUT L 152 av 9.6.2016, s. 1).” 

2.  I nr. 1zzz (kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 0897: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 

(EUT L 152 av 9.6.2016, s. 7).” 

3. I nr. 2c (kommisjonsforordning (EU) nr. 333/2010) og 2v (kommisjonsforordning (EU) nr. 184/2011) 

tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32016 R 0897: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 

(EUT L 152 av 9.6.2016, s. 7).” 

4. Etter nr. 163 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/329) skal nye nr. 164–168 lyde: 

”164. 32016 R 0896: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/896 av 8. juni 2016 om 

godkjenning av natriumbisulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 152 av 

9.6.2016, s. 3). 

165. 32016 R 0897: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/897 av 8. juni 2016 om 

godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for verpehøner og akvariefisk (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness 

Co. Ltd) og om endring av forordning (EF) nr. 1444/2006, (EU) nr. 333/2010 og (EU)  

nr. 184/2011 med hensyn til innehaveren av godkjenningen (EUT L 152 av 9.6.2016, s. 7). 

166.  32016 R 0898: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/898 av 8. juni 2016 om 

godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 

3.4.21.19) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre 

utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging samt prydfugler (innehaver av 

godkjenningen: Novus Europe SA/NV) (EUT L 152 av 9.6.2016, s. 11). 

167.  32016 R 0899: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/899 av 8. juni 2016 om 

godkjenning av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fjørfearter og svin (unntatt spedgriser) (innehaver av 

godkjenningen: Danisco (UK) Ltd) (EUT L 152 av 9.6.2016, s. 15). 

168.  32016 R 0900: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/900 av 8. juni 2016 om 

godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av 

godkjenningen: DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (EUT L 152 av 9.6.2016, s. 18).”  
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/895, (EU) 2016/896, (EU) 2016/897, (EU) 2016/898, 

(EU) 2016/899 og (EU) 2016/900 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 3. desember 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 2. desember 2016. 

For EØS-komiteen 

Bergdís Ellertsdóttir 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


