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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 76/2017 

av 5. mai 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) 2017/55 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-metylhepta-3,5-dien-

2-on, nonan-3-on, dekan-2-on og isopropyltetradekanat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/57 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin og 2-(2-metylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydropyran som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer for alle dyrearter(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/58 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol og linalylacetat som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer for alle dyrearter(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/59 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

1,1-dimetoksy-2-fenyletan, fenetylformiat, fenetyloktanoat, fenetylisobutyrat, fenetyl-2-metylbu-

tyrat og fenetylbenzoat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(4) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/60 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

isoeugenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin, drøvtyggere og hester, unntatt de som gir melk 

beregnet på konsum, samt kjæledyr(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/61 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

4-allyl-2,6-dimetoksyfenol og eugenylacetat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, 

unntatt fisk og fjørfe(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/64 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

glycyrrhizinsyre, ammoniumform som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(7) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/65 av 14. desember 2016 om godkjenning av 

1-isopropyl-4-metylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-karyofyllen, kamfen, 1-isopropenyl-4-

metylbenzen, delta-3-karen og d-limonen som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter(8) skal 

innlemmes i EØS-avtalen.   

  

(1) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 112. 

(2) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 153. 

(3) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 159. 

(4) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 167. 

(5) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 177. 

(6) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 181. 

(7) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 242. 

(8) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 246. 
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9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/66 av 14. desember 2016 om godkjenning 

av garvesyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) 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. 

11) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel II etter nr. 180 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/2261) skal nye nr. 181–189 lyde: 

”181. 32017 R 0055: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/55 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av oktan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on,  

6-metylhepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, dekan-2-on og isopropyltetradekanat som tilsetnings-

stoffer i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 13 av 17.1.2017, s. 112). 

182. 32017 R 0057: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/57 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av 1,8-cineol, 3,4-dihydrokumarin og 2-(2-metylprop-1-enyl)-4-metyltetrahydro-

pyran som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 13 av 17.1.2017, s. 153). 

183. 32017 R 0058: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/58 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-metylfenyl)propan-2-ol, terpineol og linalylacetat 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 13 av 17.1.2017, s. 159). 

184. 32017 R 0059: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/59 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av 1,1-dimetoksy-2-fenyletan, fenetylformiat, fenetyloktanoat, fenetylisobutyrat, 

fenetyl-2-metylbutyrat og fenetylbenzoat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter (EUT 

L 13 av 17.1.2017, s. 167). 

185. 32017 R 0060: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/60 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av isoeugenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin, drøvtyggere og hester, unntatt 

de som gir melk beregnet på konsum, samt kjæledyr (EUT L 13 av 17.1.2017, s. 177). 

186. 32017 R 0061: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/61 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av 4-allyl-2,6-dimetoksyfenol og eugenylacetat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for 

alle dyrearter, unntatt fisk og fjørfe (EUT L 13 av 17.1.2017, s. 181). 

187. 32017 R 0064: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/64 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av glycyrrhizinsyre, ammoniumform som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

(EUT L 13 av 17.1.2017, s. 242). 

188. 32017 R 0065: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/65 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av 1-isopropyl-4-metylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-karyofyllen, kamfen, 

1-isopropenyl-4-metylbenzen, delta-3-karen og d-limonen som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter (EUT L 13 av 17.1.2017, s. 246). 

189. 32017 R 0066: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/66 av 14. desember 2016 om 

godkjenning av garvesyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 13 av 

17.1.2017, s. 259).”   

  

(9) EUT L 13 av 17.1.2017, s. 259. 
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Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/55, (EU) 2017/57, (EU) 2017/58, (EU) 2017/59, (EU) 

2017/60, (EU) 2017/61, (EU) 2017/64, (EU) 2017/65 og (EU) 2017/66 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 6. mai 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 5. mai 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


