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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 55/2017 

av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) 

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) 2016/950 av 15. juni 2016 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene 

for de aktive stoffene 2,4-DB, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, Coniothyrium minitans stamme 

CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, fenamidon, 

flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, isoksaflutol, 

linuron, maleinhydrasid, mesotrion, oksasulfuron, pendimetalin, pikoksystrobin, siltiofam og tri-

floksystrobin(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/952 av 15. juni 2016 om godkjenning av det 

aktive stoffet med lav risiko Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og 

om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1424 av 25. august 2016 om fornyet 

godkjenning av det aktive stoffet tifensulfuron-metyl i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget 

til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1429 av 26. august 2016 om godkjenning av 

det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

5) EØS-avtalens vedlegg II bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

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

1. I nr. 13a (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011) skal nye strekpunkter lyde: 

”– 32016 R 0950: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/950 av 15. juni 2016 

(EUT L 159 av 16.6.2016, s. 3), 

– 32016 R 0952: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/952 av 15. juni 2016 

(EUT L 159 av 16.6.2016, s. 10),  

  

(1) EUT L 159 av 16.6.2016, s. 3. 

(2) EUT L 159 av 16.6.2016, s. 10. 

(3) EUT L 231 av 26.8.2016, s. 25. 

(4) EUT L 232 av 27.8.2016, s. 1. 
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– 32016 R 1424: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1424 av  

25. august 2016 (EUT L 231 av 26.8.2016, s. 25), 

– 32016 R 1429: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1429 av  

26. august 2016 (EUT L 232 av 27.8.2016, s. 1).” 

2. Etter nr. 13zzzzzzn (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1426) skal nye 

nr. 13zzzzzzo–13zzzzzzq lyde: 

”13zzzzzzo. 32016 R 0952: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/952 av  

15. juni 2016 om godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko Saccharomyces 

cerevisiae stamme LAS02 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 159 av 

16.6.2016, s. 10). 

13zzzzzzp. 32016 R 1424: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1424 av  

25. august 2016 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet tifensulfuron-metyl i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning 

av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 231 av 26.8.2016, s. 25). 

13zzzzzzq. 32016 R 1429: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1429 av  

26. august 2016 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens 

stamme MBI 600 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 nr. 540/201 (EUT L 232 

av 27.8.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2016/950, (EU) 2016/952, (EU) 2016/1424 og (EU) 

2016/1429 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 18. mars 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 17. mars 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


