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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 79/2018 

av 27. april 2018 

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) 2017/2231 av 4. desember 2017 om endring av 

gjennomføringsforordning (EU) 2016/329 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen 

av 6-fytase(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2233 av 4. desember 2017 om endring av 

forordning (EF) nr. 900/2009 med omsyn til karakteristikk av selenmetionin framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2274 av 8. desember 2017 om godkjenning 

av ny bruk av et preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Komagataella pastoris (DSM 

23036) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk (innehaver av godkjenningen: Huvepharma 

EOOD)(3) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2275 av 8. desember 2017 om godkjenning 

av ny bruk av preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Centro Sperimentale del Latte)(4) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2276 av 8. desember 2017 om godkjenning 

av ny bruk av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

purker (innehaver av godkjenningen: Kemin Europa N.V.)(5) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2299 av 12. desember 2017 om godkjenning 

av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin (avvente svin og oppfôringssvin), oppfô-

ringskyllinger, mindre utbredte arter av oppfôringsfjørfe og av eggleggende fjørfe, godkjenning av 

tilsetningsstoffet for bruk i drikkevann og om endring av forordning (EF) nr. 2036/2005, (EF)  

nr. 1200/2005 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 (innehaver av godkjenningen: 

Danstar Ferment AG representert ved Lallemand SAS)(6) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

7) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2308 av 13. desember 2017 om godkjenning 

av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis (DSM 5749) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S)(7) skal 

innlemmes i EØS-avtalen. 

8) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2312 av 13. desember 2017 om godkjenning 

av ny bruk av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer 

for purker, spedgriser og hunder (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co.Ltd, 

representert ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)(8) skal innlemmes i 

EØS-avtalen.  

  

(1) EUT L 319 av 5.12.2017, s. 28. 

(2) EUT L 319 av 5.12.2017, s. 78. 

(3) EUT L 326 av 9.12.2017, s. 44. 

(4) EUT L 326 av 9.12.2017, s. 47. 

(5) EUT L 326 av 9.12.2017, s. 50. 

(6) EUT L 329 av 13.12.2017, s. 33. 

(7) EUT L 331 av 14.12.2017, s.19. 

(8) EUT L 331 av 14.12.2017, s. 41. 
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9) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325 av 14. desember 2017 om godkjenning 

av preparater av flytende lecitiner, hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1007(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 gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 1zzm (kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005), 1zzs (kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2036/2005) og 83 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013) skal nytt 

strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 2299: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2299 av 12. desember 2017 

(EUT L 329 av 13.12.2017, s. 33).” 

2. I nr. 1zzzzzl (kommisjonsforordning (EF) nr. 900/2009) skal nytt strekpunkt lyde: 

”– 32017 R 2233: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2233 av 4. desember 2017 

(EUT L 319 av 5.12.2017, s. 78).” 

3. I nr. 163 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/329) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 2231: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2231 av 4. desember 2017 

(EUT L 319 av 5.12.2017, s. 28).” 

4. I nr. 220 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1007) tilføyes følgende: 

”, endret ved: 

– 32017 R 2325: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325 av 14. desember 2017 

(EUT L 333 av 15.12.2017, s. 17).” 

5. Etter nr. 231 (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330) skal nye nr. 232–238 lyde: 

”232. 32017 R 2274: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2274 av 8. desember 2017 

om godkjenning av ny bruk av et preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Komagataella 

pastoris (DSM 23036) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk (innehaver av godkjenningen: 

Huvepharma EOOD) (EUT L 326 av 9.12.2017, s. 44). 

233. 32017 R 2275: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2275 av 8. desember 2017 

om godkjenning av ny bruk av preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Centro 

Sperimentale del Latte) (EUT L 326 av 9.12.2017, s. 47). 

234. 32017 R 2276: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2276 av 8. desember 2017 

om godkjenning av ny bruk av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av godkjenningen: Kemin Europa N.V.) (EUT 

L 326 av 9.12.2017, s. 50).  

  

(9) EUT L 333 av 15.12.2017, s. 17. 
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235. 32017 R 2299: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2299 av 12. desember 2017 

om godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin (avvente svin og 

oppfôringssvin), oppfôringskyllinger, mindre utbredte arter av oppfôringsfjørfe og av eggleg-

gende fjørfe, godkjenning av tilsetningsstoffet for bruk i drikkevann og om endring av 

forordning (EF) nr. 2036/2005, (EF) nr. 1200/2005 og gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 413/2013 (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG representert ved Lallemand 

SAS) (EUT L 329 av 13.12.2017, s. 33). 

236. 32017 R 2308: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2308 av 13. desember 2017 

om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 5750) og Bacillus licheniformis 

(DSM 5749) som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser (innehaver av godkjenningen: Chr. 

Hansen A/S) (EUT L 331 av 14.12.2017, s. 19). 

237. 32017 R 2312: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2312 av 13. desember 2017 

om godkjenning av ny bruk av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for purker, spedgriser og hunder (innehaver av godkjenningen: Asahi 

Calpis Wellness Co.Ltd, representert ved Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe 

Representative Office) (EUT L 331 av 14.12.2017, s. 41). 

238. 32017 R 2325: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325 av 14. desember 2017 

om godkjenning av preparater av flytende lecitiner, hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og om endring av gjennomføringsforordning 

(EU) 2017/1007 (EUT L 333 av 15.12.2017, s. 17).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsforordning (EU) 2017/2231, (EU) 2017/2233, (EU) 2017/2274, (EU) 

2017/2275, (EU) 2017/2276, (EU) 2017/2299, (EU) 2017/2308, (EU) 2017/2312 og (EU) 2017/2325 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 28. april 2018, 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 27. april 2018. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


