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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  

nr. 6/2018 

frá 9. febrúar 2018 

um breytingu á I. viðauka við EES-samninginn (Heilbrigði dýra og plantna) 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningurinn“), einkum 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1896 frá 17. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa (EC 3.2.1.6) 

og endó-1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur með Aspergillus niger (NRRL 25541), 

sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, varphænur, eldissvín, aukategundir alifugla og aukategundir 

svína til eldis og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 255/2005 og niðurfellingu á reglugerð (EB)  

nr. 668/2003 (leyfishafi er Andrés Pintaluba S.A.) (1). 

2) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1903 frá 18. október 2017 um leyfi fyrir blöndum með Pediococcus parvulus DSM 28875, 

Lactobacillus casei DSM 28872 og Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 sem fóðuraukefni fyrir 

allar dýrategundir (2). 

3) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1904 

frá 18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus licheniformis DSM 28710 sem 

fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er 

Huvepharma NV) (3). 

4) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1905 frá 18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM  

I-1079 sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og fyrir aukategundir alifugla til eldis (leyfishafi er 

Danstar Ferment AG, fulltrúi er Lallemand SAS) (4). 

5) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1906 frá 18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-b-xýlanasa (EC 3.2.1.8), sem 

er framleiddur með Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), sem fóðuraukefni fyrir 

kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla sem eru aldir til varps 

(leyfishafi er Huvepharma NV) (5). 

6) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1907 frá 18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus plantarum (KKP/593/p og 

KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) sem fóðuraukefni fyrir nautgripi og sauðfé (6). 

7) Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1914 

frá 19. október 2017 um leyfi fyrir natríumsalínómýsíni (Sacox 120 microGranulate og Sacox  

200 microGranulate) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að verða 

varphænur og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1852/2003 og (EB) nr. 1463/2004 

(leyfishafi er Huvepharma NV) (7).  

  

(1) Stjtíð. ESB L 267, 18.10.2017, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 22. 

(3) Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 27. 

(4) Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 30. 

(5) Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 33. 

(6) Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 36. 

(7) Stjtíð. ESB L 271, 20.10.2017, bls. 1. 
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8) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1896 fellir niður reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 668/2003 (8), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

9) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1914 fellir niður reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 1852/2003 (9), sem hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella gerðina brott úr 

samningnum. 

10) Ákvörðun þessi varðar löggjöf um fóður. Ákvæði löggjafar um fóður skulu ekki gilda að því er 

varðar Liechtenstein meðan ákvæði samnings Evrópubandalagsins og Sambandsríkisins Sviss um 

verslun með landbúnaðarvörur taka einnig til Liechtenstein, eins og tilgreint er í aðlögunar-

ákvæðum vegna einstakra atvinnugreina í I. viðauka við EES-samninginn. Ákvörðun þessi á því 

ekki að taka til Liechtenstein. 

11) I. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það. 

TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN: 

1. gr. 

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á II. kafla I. viðauka við EES-samninginn: 

1. Eftirfarandi undirlið er bætt við lið 1zzf (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 255/2005): 

„– 32017 R 1896: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1896 frá  

17. október 2017 (Stjtíð. ESB L 267, 18.10.2017, bls. 1).“ 

2. Eftirfarandi liðum er bætt við á eftir 223. lið (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 2017/1492): 

„224.  32017 R 1896: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1896 frá  

17. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,3(4)-betaglúkanasa (EC 3.2.1.6) og endó-

1,4-betaxýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er framleiddur með Aspergillus niger (NRRL 25541), sem 

fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga, varphænur, eldissvín, aukategundir alifugla og aukategundir 

svína til eldis og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 255/2005 og niðurfellingu á reglugerð 

(EB) nr. 668/2003 (leyfishafi er Andrés Pintaluba S.A.) (Stjtíð. ESB L 267, 18.10.2017,  

bls. 1). 

225. 32017 R 1903: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1903 frá  

18. október 2017 um leyfi fyrir blöndum með Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus 

casei DSM 28872 og Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 sem fóðuraukefni fyrir allar 

dýrategundir (Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 22). 

226. 32017 R 1904: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1904 frá  

18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus licheniformis DSM 28710 sem fóður-

aukefni fyrir eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur (leyfishafi er 

Huvepharma NV) (Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 27). 

227. 30217 R 1905: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1905 frá  

18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 sem 

fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og fyrir aukategundir alifugla til eldis (leyfishafi er Danstar 

Ferment AG, fulltrúi er Lallemand SAS) (Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, p. 30). 

228. 32017 R 1906: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1906 frá  

18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-b-xýlanasa (EC 3.2.1.8), sem er 

framleiddur með Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), sem fóðuraukefni fyrir 

kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur og aukategundir alifugla sem eru aldir til varps 

(leyfishafi er Huvepharma NV) (Stjtíð. ESB L 296, 19.10.2017, bls. 33).  

  

(8) Stjtíð. ESB L 96, 12.4.2003, bls. 14. 

(9) Stjtíð. ESB L 281, 22.10.2003, bls. 13. 
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229. 32017 R 1907: Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1907 frá  

18. október 2017 um leyfi fyrir blöndu með Lactobacillus plantarum (KKP/593/p og 

KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) sem fóðuraukefni fyrir nautgripi og sauðfé 

(Stjtíð. ESB L 269, 19.10.2017, bls. 36). 

230. 32017 R 1914: Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1914 frá  

19. október 2017 um leyfi fyrir natríumsalínómýsíni (Sacox 120 microGranulate og Sacox  

200 microGranulate) sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga og kjúklinga sem eru aldir til að 

verða varphænur og um niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1852/2003 og (EB)  

nr. 1463/2004 (leyfishafi er Huvepharma NV) (Stjtíð. ESB L 281, 20.10.2017, bls. 1).“ 

3. Texti liðar 1ze (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 668/2003) og 1zr (reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1852/2003) fellur brott. 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti framkvæmdarreglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1896, (ESB) 

2017/1903, (ESB) 2017/1904, (ESB) 2017/1905, (ESB) 2017/1906, (ESB) 2017/1907 og (ESB) 

2017/1914, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. febrúar 2018, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr.  

103. gr. EES-samningsins hafi farið fram (). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 

Gjört í Brussel 9. febrúar 2018. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Claude Maerten 

formaður. 

  

()  Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 


