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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 6/2017 

av 3. februar 2017 

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) 2016/1768 av 4. oktober 2016 om godkjenning av 

guanidineddiksyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, avvente smågriser og 

oppfôringssvin og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 904/2009(1) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1833 av 17. oktober 2016 om godkjenning 

av et preparat av nyrebønnelektin (Phaseolus vulgaris-lektin) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

spedgriser (innehaver av godkjenningen: Biolek Sp. z o.o.)(2) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1881 av 24. oktober 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 med hensyn til minsteaktiviteten for 6-fytase 

framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver 

av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd)(3) skal innlemmes i EØS-avtalen.  

4) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/1768 opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 904/2009(4), 

som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.  

5) 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. 

6) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 55 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32016 R 1881: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1881 av  

24. oktober 2016 (EUT L 289 av 25.10.2016, s. 15).” 

2. Etter nr. 174 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1220) skal nye nr. 175–176 lyde: 

”175. 32016 R 1768: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1768 av 4. oktober 2016 

om godkjenning av guanidineddiksyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, 

avvente smågriser og oppfôringssvin og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) 

nr. 904/2009 (EUT L 270 av 5.10.2016, s. 4).  

  

(1) EUT L 270 av 5.10.2016, s. 4. 

(2) EUT L 280 av 18.10.2016, s. 19. 

(3) EUT L 289 av 25.10.2016, s. 15. 

(4) EUT L 256 av 29.9.2009, s. 28. 
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176. 32016 R 1833: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1833 av  

17. oktober 2016 om godkjenning av et preparat av nyrebønnelektin (Phaseolus vulgaris-

lektin) som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser (innehaver av godkjenningen: Biolek Sp. z 

o.o.) (EUT L 280 av 18.10.2016, s. 19).” 

3.  Teksten i nr. 1zzzzzo (kommisjonsforordning (EF) nr. 904/2009) oppheves.  

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/1768, (EU) 2016/1833 og (EU) 2016/1881 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 4. februar 2017, 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 3. februar 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


