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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 212/2017 

av 15. desember 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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/873 av 22. mai 2017 om godkjenning av  

L-tryptofan framstilt av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(1) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/895 av 24. mai 2017 om godkjenning av et 

preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094) som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger og verpehøner (innehaver av godkjenningen: Fertinagro Nutrientes 

S.L.)(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/896 av 24. mai 2017 om godkjenning av et 

preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som tilsetningsstoff i fast 

form i fôrvarer for alle fjørfearter og alle svinearter (unntatt spedgriser) (innehaver av god-

kjenningen: Danisco (UK) Ltd)(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/912 av 29. mai 2017 om godkjenning  

av preparatet av Lactobacillus plantarum DSM 29024 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter(4) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/913 av 29. mai 2017 om godkjenning av et 

preparat av fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 26643) som tilsetnings-

stoff i fôrvarer for alle fuglearter(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/930 av 31. mai 2017 om godkjenning av et 

preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 av familien Coriobacteriaceae som tilsetnings-

stoff i fôrvarer for alle fuglearter og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1016/2013(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/940 av 1. juni 2017 om godkjenning av 

maursyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(7) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/950 av 2. juni 2017 om endring av gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1068/2011 med hensyn til laveste innhold av preparatet av endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av 

Asperigillus niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger og alle fuglearter 

ment for egglegging (innehaver av godkjenningen: BASF SE)(8) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 av 7. juni 2017 om godkjenning av et 

preparat av Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser 

og en ny bruk i drikkevann til avvente smågriser og oppfôringskyllinger, og om endring av 

  

(1) EUT L 134 av 23.5.2017, s. 14. 

(2) EUT L 138 av 25.5.2017, s. 120. 

(3) EUT L 138 av 25.5.2017, s. 123. 

(4) EUT L 139 av 30.5.2017, s. 30. 

(5) EUT L 139 av 30.5.2017, s. 33. 

(6) EUT L 141 av 1.6.2017, s. 6. 

(7) EUT L 142 av 2.6.2017, s. 40. 

(8) EUT L 143 av 3.6.2017, s. 5. 
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forordning (EF) nr. 2036/2005 og (EU) nr. 887/2011 (innehaver av godkjenningen: Evonik 

Nutrition & Care GmbH)(9) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

10) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 av 7. juni 2017 om suspendering av god-

kjenningen av etoksykin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og dyregrupper(10) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

11) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/963 av 7. juni 2017 om godkjenning av 

preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Aspergillus aculeatinus (tidligere klassifisert 

som Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei 

(tidligere klassifisert som Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av 

Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma viride 

(NIBH FERM BP4842) og basillolysin framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter og avvente smågriser, og om endring av forordning 

(EF) nr. 358/2005 og (EU) nr. 1270/2009 (innehaver av godkjenningen: Kemin Europa NV)(11) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

12) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1007 av 15. juni 2017 om godkjenning av et 

preparat av lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter(12) skal innlemmes i EØS-

avtalen. 

13) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1008 av 15. juni 2017 om godkjenning av 

preparatet av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, 

Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 og Saccharomyces 

cerevisiae PCM KKP 2059p som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av 

godkjenningen: JHJ Ltd)(13) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

14) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/173(14), som ble innlemmet i EØS-avtalen 

ved EØS-komiteens beslutning nr. 77/2017 av 5. mai 2017(15), bør også tilføyes som en endrings-

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

15) 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. 

16) 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. lzzs (kommisjonsforordning (EF) nr. 2036/2005) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0961: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 av 7. juni 2017 

(EUT L 145 av 8.6.2017, s. 7).” 

2. I nr. 1zzg (kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005) skal nytt strekpunkt lyde:  

  

(9) EUT L 145 av 8.6.2017, s. 7. 

(10) EUT L 145 av 8.6.2017, s. 13. 

(11) EUT L 145 av 8.6.2017, s. 18. 

(12) EUT L 153 av 16.6.2017, s. 13. 

(13) EUT L 153 av 16.6.2017, s. 16. 

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

(15) Ennå ikke kunngjort. 
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”– 32017 R 0963: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/963 av 7. juni 2017 

(EUT L 145 av 8.6.2017, s. 18).” 

3. I nr. 1zzzzze (kommisjonsforordning (EF) nr. 1292/2008) skal nytt strekpunkt lyde: 

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

(EUT L 28 av 2.2.2017, s. 5).” 

4. I nr. 1zzzzzv (kommisjonsforordning (EU) nr. 1270/2009) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 0963: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/963 av 7. juni 2017 

(EUT L 145 av 8.6.2017, s. 18).” 

5. I nr. 2zn (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

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

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

– 32017 R 0961: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 av 7. juni 2017 

(EUT L 145 av 8.6.2017, s. 7).” 

6. I nr. 2zzp (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 0930: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/930 av 31. mai 2017 

(EUT L 141 av 1.6.2017, s. 6).” 

7. Etter nr. 208 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145) skal nye nr. 209–221 lyde: 

”209. 32017 R 0873: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/873 av 22. mai 2017 om 

godkjenning av L-treonin framstilt av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter (EUT L 134 av 23.5.2017, s. 14). 

210. 32017 R 0895: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/895 av 24. mai 2017 om 

godkjenning av et preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og verpehøner (innehaver av godkjenningen: 

Fertinagro Nutrientes S.L.) (EUT L 138 av 25.5.2017, s. 120). 

211. 32017 R 0896: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/896 av 24. mai 2017 om 

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

tilsetningsstoff i fast form i fôrvarer for alle fjørfearter og alle svinearter (unntatt spedgriser) 

(innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd) (EUT L 138 av 25.5.2017, s. 123). 

212. 32017 R 0912: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/912 av 29. mai 2017 om 

godkjenning av preparatet av Lactobacillus plantarum DSM 29024 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 139 av 30.5.2017, s. 30). 

213. 32017 R 0913: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/913 av 29. mai 2017 om 

godkjenning av et preparat av fumonisinesterase framstilt av Komagataella pastoris (DSM 

26643) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter (EUT L 139 av 30.5.2017, s. 33). 

214. 32017 R 0930: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/930 av 31. mai 2017 om 

godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 av familien Coriobac-

teriaceae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter og om endring av gjennomførings-

forordning (EU) nr. 1016/2013 (EUT L 141 av 1.6.2017, s. 6).  
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215. 32017 R 0940: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/940 av 1. juni 2017 om 

godkjenning av maursyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 142 av 

2.6.2017, s. 40). 

216. 32017 R 0950: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/950 av 2. juni 2017 om 

endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011 med hensyn til laveste innhold av 

preparatet av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-

1,4-betaglukanase framstilt av Asperigillus niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for livkyllinger og alle fuglearter ment for egglegging (innehaver av godkjenningen: BASF 

SE) (EUT L 143 av 3.6.2017, s. 5). 

217. 32017 R 0961: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 av 7. juni 2017 om 

godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for avvente smågriser og en ny bruk i drikkevann til avvente smågriser og 

oppfôringskyllinger, og om endring av forordning (EF) nr. 2036/2005 og (EU) nr. 887/2011 

(innehaver av godkjenningen: Evonik Nutrition & Care GmbH) (EUT L 145 av 8.6.2017,  

s. 7). 

218. 32017 R 0962: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 av 7. juni 2017 om 

suspendering av godkjenningen av etoksykin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

og dyregrupper (EUT L 145 av 8.6.2017, s. 13). 

219. 32017 R 0963: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/963 av 7. juni 2017 om 

godkjenning av preparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Aspergillus aculeatinus 

(tidligere klassifisert som Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-betaglukanase 

framstilt av Trichoderma reesei (tidligere klassifisert som Trichoderma longibrachiatum) 

(CBS 592.94), alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-

betaxylanase framstilt av Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) og basillolysin framstilt 

av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter og 

avvente smågriser, og om endring av forordning (EF) nr. 358/2005 og (EU) nr. 1270/2009 

(innehaver av godkjenningen: Kemin Europa NV) (EUT L 145 av 8.6.2017, s. 18). 

220. 32017 R 1007: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1007 av 15. juni 2017 

om godkjenning av et preparat av lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

(EUT L 153 av 16.6.2017, s. 13). 

221. 32017 R 1008: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1008 av 15. juni 2017 

om godkjenning av preparatet av Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium 

divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum 

PCM B/00081 og Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: JHJ Ltd) (EUT L 153 av 16.6.2017,  

s. 16).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/873, (EU) 2017/895, (EU) 2017/896, (EU) 2017/912, 

(EU) 2017/913, (EU) 2017/930, (EU) 2017/940, (EU) 2017/950, (EU) 2017/961, (EU) 2017/962, (EU) 

2017/963, (EU) 2017/1007 og (EU) 2017/1008 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 16. desember 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 

103 nr. 1 er inngitt().  

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 


