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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 77/2017 

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) 2017/173 av 1. februar 2017 om endring av 

forordning (EF) nr. 1292/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 med hensyn til 

navnet på innehaveren av godkjenningen av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 og 

Enterococcus faecium CECT 4515(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/187 av 2. februar 2017 om godkjenning av et 

preparat av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger 

(innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co. KG)(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/194 av 3. februar 2017 om godkjenning av et 

preparat av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/210 av 7. februar 2017 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 verpehøner (innehaver av godkjenningen: Adisseo France S.A.S.)(4) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/211 av 7. februar 2017 om godkjenning av et 

preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Bacillus subtilis (LMG-S 15136) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente smågriser og oppfôringssvin, om endring av forordning 

(EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 1206/2005 og (EF) nr. 322/2009 og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 516/2007 (innehaver av godkjenningen: Beldem, en divisjon i Puratos NV)(5) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/219 av 8. februar 2017 om godkjenning av et 

preparat av Bacillus subtilis (DSM 27273) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser og 

mindre utbredte arter av avvente svin (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S)(6) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) 2017/211 opphever forordning (EF) nr. 516/2007(7), som er 

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

8) 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.   

  

(1) EUT L 28 av 2.2.2017, s. 5. 

(2) EUT L 29 av 3.2.2017, s. 35. 

(3) EUT L 31 av 4.2.2017, s. 18. 

(4) EUT L 33 av 8.2.2017, s. 19. 

(5) EUT L 33 av 8.2.2017, s. 23. 

(6) EUT L 34 av 9.2.2017, s. 18. 

(7) EUT L 122 av 11.5.2007, s. 22. 
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9) 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. 1zs (kommisjonsforordning (EF) nr. 1259/2004), 1zzn (kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1206/2005) og 1zzzzx (kommisjonsforordning (EF) nr. 322/2009) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0211: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/211 av 7. februar 2017 

(EUT L 33 av 8.2.2017, s. 23).” 

2. Etter nr. 189 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/66) skal nye nr. 190–195 lyde: 

”190. 32017 R 0173: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/173 av 1. februar 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 1292/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 

med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av Bacillus amyloliquefaciens CECT 

5940 og Enterococcus faecium CECT 4515 (EUT L 28 av 2.2.2017, s. 5). 

191. 32017 R 0187: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/187 av 2. februar 2017 

om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co. KG) 

(EUT L 29 av 3.2.2017, s. 35). 

192. 32017 R 0194: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/194 av 3. februar 2017 

om godkjenning av et preparat av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 31 av 4.2.2017, s. 18). 

193. 32017 R 0210: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/210 av 7. februar 2017 

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 verpehøner (innehaver av godkjenningen: 

Adisseo France S.A.S.) (EUT L 33 av 8.2.2017, s. 19). 

194. 32017 R 0211: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/211 av 7. februar 2017 

om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Bacillus 

subtilis (LMG-S 15136) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe, avvente smågriser og 

oppfôringssvin, om endring av forordning (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 1206/2005 og (EF)  

nr. 322/2009 og om oppheving av forordning (EF) nr. 516/2007 (innehaver av godkjenningen: 

Beldem, en divisjon i Puratos NV) (EUT L 33 av 8.2.2017, s. 23). 

195. 32017 R 0219: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/219 av 8. februar 2017 

om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (DSM 27273) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for avvente smågriser og mindre utbredte arter av avvente svin (innehaver av 

godkjenningen: Chr. Hansen A/S) (EUT L 34 av 9.2.2017, s. 18).” 

3. Teksten i nr. 1zzzq (kommisjonsforordning (EF) nr. 516/2007) oppheves. 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/173, (EU) 2017/187, (EU) 2017/194, (EU) 2017/210, 

(EU) 2017/211 og (EU) 2017/219 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.   
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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. 


