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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(4) fastsettes det at
Kommisjonen før 30. juni 1995 skal framlegge forslag
om prinsipper og særlige kontrolltiltak for økologisk
husdyrproduksjon, produksjon av ubearbeidede
animalske produkter og produkter beregnet på konsum
som inneholder ingredienser av animalsk opprinnelse.

2) Etterspørselen etter økologisk framstilte landbruks-
produkter er stigende, og forbrukerne viser stadig større
interesse for slike produkter.

3) Husdyrhold vil gjøre det mulig å utvide produktutvalget,
og driftsenheter i landbruket som driver økologisk land-
bruk, vil dermed kunne utvikle tilleggsaktiviteter som
kan utgjøre en vesentlig del av inntektene deres.

4) I denne forordning harmoniseres reglene for produksjon,
merking og kontroll av de mest aktuelle husdyrartene.
For de artene, bortsett fra akvatiske arter, som det ikke er
utarbeidet produksjonsregler for i denne forordning, er
det av hensyn til forbrukervernet hensiktsmessig i det
minste å harmonisere kravene til merking samt kontroll-
systemet. For akvatiske arter bør det utarbeides slike
regler så snart som mulig.

5) I økologisk landbruk er husdyrhold en viktig del av
driften ettersom husdyrholdet skaffer nødvendig organisk
materiale og næringsstoffer til dyrkede arealer og dermed
også bidrar til å forbedre jorden og utvikle et bærekraftig
landbruk.

6) For å unngå miljøforurensning, særlig av naturressurser
som jord og vann, skal det i økologisk husdyrhold
prinsipielt sikres en nær forbindelse mellom husdyr-
holdet og landbruksarealene, det bør være hensiktsmessig
flerårig vekstskifte, og husdyrene bør fôres med
økologiske vegetabilske produkter som er dyrket på selve
driftsenheten.

7) For å hindre at vannet forurenses av nitrogenforbindelser,
skal enheter som driver økologisk landbruk, ha passende
oppbevaringskapasitet og planer for spredning av fast og
flytende husdyrgjødsel.

8) Husdyrhold basert på gress, som følger reglene for
økologisk landbruk, er en aktivitet som egner seg spesielt
godt til å bevare og utnytte områder som ligger brakk.

9) Det bør oppmuntres til et bredt biologisk mangfold, og
ved valg av rase skal det tas hensyn til rasens evne til å
tilpasse seg lokale forhold.

10) Genmodifiserte organismer (GMO) og produkter avledet
av disse, er ikke forenlige med økologiske produksjons-
metoder. For at forbrukerne fortsatt skal ha tillit til
økologiske produksjonsmetoder, skal ikke genmodifi-
serte organismer, deler av slike organismer eller
produkter avledet av slike organismer, brukes i produkter
som er merket med henvisning til økologisk
produksjonsmetode.

11) Forbrukerne skal ha garantier for at produktene er
produsert i samsvar med denne forordning. I den grad det
er teknisk mulig, skal disse bygge på sporbarhet av
animalske produkter.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1804/1999

av 19. juli 1999

om utfylling av forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler til å omfatte

husdyrhold(*)

2001/EØS/31/13

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 222 av 24.8.1999, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2000 av 28. juni 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 42 av 21.9.2000, s. 11.

(1) EFT C 293 av 5.10.1996, s. 23.
(2) EFT C 133 av 28.4.1997, s. 29.
(3) EFT C 167 av 2.6.1997, s. 55.
(4) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 330/1999 (EFT L 40 av 13.2.1999, s. 23).
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12) Husdyr skal fôres med gress og fôr framstilt i samsvar
med reglene for økologisk landbruk.

13) Under nåværende forhold kan det være vanskelig for
oppdretterne å skaffe fôrvarer til dyr som oppdrettes i
økologisk landbruk, og det bør derfor gis midlertidig
tillatelse til å bruke begrensede mengder av et begrenset
antall fôrvarer som ikke er økologisk produsert.

14) For å sikre at dyrenes viktigste ernæringsmessige behov
dekkes, kan det være nødvendig å benytte visse minera-
ler, mikronæringsstoffer og vitaminer på veldefinerte
vilkår.

15) Dyrehelsen bør først og fremst baseres på forebygging
gjennom tiltak som hensiktsmessig utvelging av raser og
stammer, balansert fôring med fôrvarer av høy kvalitet
samt gunstige omgivelser, særlig når det gjelder
dyretetthet, husdyrlokaler og oppdrettspraksis.

16) Forebyggende bruk av allopatiske legemidler framstilt
ved kjemisk syntese, er ikke tillatt i økologisk landbruk.

17) Når dyrene blir syke eller skadet, bør de behandles
omgående fortrinnsvis med fytoterapeutiske eller
homøopatiske legemidler, idet bruken av allopatiske
legemidler framstilt ved kjemisk syntese, begrenses til et
absolutt minimum. For å sikre integritet i den økologiske
produksjonen for forbrukerne, bør det være mulig å treffe
restriktive tiltak som for eksempel å doble
tilbakeholdelsestiden etter at det er brukt allopatiske
legemidler framstilt ved kjemisk syntese.

18) I de fleste tilfeller bør dyrene ha tilgang til utendørs
mosjonsarealer eller beiter når værforholdene tillater det,
og disse utendørsarealene bør i utgangspunktet inngå i en
hensiktsmessig plan for vekselbruk.

19) For alle dyrearter bør lokalene tilfredsstille dyrenes
behov for ventilasjon, lys, plass og velvære, og det bør
derfor være rikelig plass til at det enkelte dyr har
nødvendig bevegelsesfrihet og kan utvikle naturlig sosial
atferd.

20) Systematiske handlinger som fører til stress, skade,
sykdom eller lidelse for dyrene under produksjon,
håndtering, transport eller slakting skal reduseres til et
minimum. Særlige inngrep som er vesentlige for visse
produksjonsformer, kan likevel tillates. Bruk av visse
vekstfremmende stoffer eller stoffer som styrer
formeringen hos dyrene, er ikke forenlig med prinsippene
for økologisk landbruk. 

21) De spesielle forholdene innenfor birøkt krever særlige
bestemmelser på dette området for å sikre at det er
tilstrekkelige pollen- og nektarkilder tilgjengelige både
når det gjelder kvalitet og mengde.

22) Alle næringsdrivende som markedsfører animalske
produkter med henvisning til økologisk
produksjonsmetode, bør være underlagt regelmessig og
ensartet kontroll. Det bør være et ajourført register på
driftsenheten med opplysninger om dyr som kommer til
og forlater driftsenheten samt den behandling som er gitt.

23) På grunn av regionale forskjeller når det gjelder
landbruksmetoder og klimatiske forhold vil det være
nødvendig med visse overgangsperioder for visse former
for praksis, og med hensyn til kravene til bygninger og
anlegg for husdyr.

24) De forskjeller som i dag eksisterer mellom
medlemsstatene når det gjelder etablert praksis for
økologisk husdyrproduksjon, fører til at det er påkrevd at
medlemsstatene får mulighet til å anvende mer restriktive
regler for dyr og animalske produkter framstilt på sitt
territorium.

25) Angivelser i merking, reklamemateriell eller
handelsdokumenter som forbrukerne betrakter som
henvisning til økologisk produksjonsmetode, er i henhold
til forordning (EØF) nr. 2092/91 forbeholdt produkter
som er produsert i samsvar med nevnte forordning. 

26) Visse angivelser blir av forbrukerne generelt betraktet
som henvisning til økologisk produksjonsmetode.

27) Det er imidlertid nødvendig å fastsette en
overgangsperiode slik at varemerkeinnehaverne har
mulighet til å tilpasse sin produksjon til kravene til
økologisk landbruk under forutsetning av at en slik
overgangsperiode er mulig bare for varemerker med
ovennevnte angivelser når det ble søkt om registrering før
forordning (EØF) nr. 2092/91 ble kunngjort, og at
forbrukerne blir behørig opplyst om at produktene ikke er
produsert etter økologisk produksjonsmetode –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

1. Denne forordning får anvendelse på følgende
produkter, i den grad disse produkter er påført eller skal
påføres opplysning om økologisk produksjonsmetode:
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a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter, og
dessuten, i den grad det er innført produksjons-
prinsipper og særlige kontrollregler for dem i vedlegg
I og III, dyr og ubearbeidede animalske produkter,

b) bearbeidede vegetabilske landbruksprodukter og
animalske produkter beregnet på konsum som hoved-
sakelig består av én eller flere ingredienser av
vegetabilsk og/eller animalsk opprinnelse,

c) fôrvarer, fôrblandinger og fôrmidler som ikke er nevnt
i bokstav a), fra den dag da forordningen nevnt i nr. 3,
trer i kraft.

2. Som unntak fra nr. 1 får reglene fastsatt for merking
i artikkel 5 og for kontroll i artikkel 8 og 9 anvendelse på
disse artene og på produkter av disse artene, med unntak av
akvakultur og akvakulturprodukter, dersom det ikke er
fastsatt detaljerte produksjonsregler for visse dyrearter i
vedlegg I. I påvente av at detaljerte produksjonsregler
oppføres, får nasjonale regler, eller i mangel av slike regler,
private standarder som er akseptert eller anerkjent av
medlemsstatene, anvendelse.

3. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 14 og senest 24. august 2001, framlegge et forslag
til en forordning om krav til merking og kontroll samt
forebyggende tiltak for produktene nevnt i nr. 1 bokstav c),
for så vidt disse kravene vedrører økologisk produksjons-
metode.

I påvente av at forordningen nevnt i første ledd, skal
vedtas, får nasjonale regler som er i samsvar med
fellesskapsretten, eller i mangel av slike regler, private
standarder som er akseptert eller anerkjent av medlems-
statene, anvendelse på produktene nevnt i nr. 1 bokstav c).»

2. Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

I denne forordning anses et produkt å ha opplysning om
økologisk produksjonsmetode når produktet,
ingrediensene eller fôrmidlene ved merking, reklame eller
i handelsdokumentene er beskrevet med opplysninger som
er i bruk i den enkelte medlemsstat, og som leder kjøperen
til å tro at produktet, ingrediensene eller fôrmidlene er
framstilt etter produksjonsreglene fastsatt i artikkel 6, og
særlig ved hjelp av følgende ord eller vanlige avledninger
av ordene (som for eksempel bio, øko osv.) eller
forkortelser, alene eller i sammensetninger, med mindre
ordene ikke benyttes for landbruksprodukter i nærings-
midler, eller fôrvarer eller helt åpenbart ikke har noen
sammenheng med produksjonsmetoden:

– på spansk: ecológico

– på dansk: økologisk

– på tysk: ökologisch, biologisch

– på gresk: �������	�

– på engelsk: organic

– på fransk: biologique

– på italiensk: biologico

– på nederlandsk: biologisch

– på portugisisk: biológico

– på finsk: luonnonmukainen 

– på svensk: ekologisk.»

3. Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

Denne forordning får anvendelse med forbehold for andre
fellesskapsbestemmelser eller nasjonale bestemmelser som
er i samsvar med fellesskapsretten, og som gjelder
produktene nevnt i artikkel 1, for eksempel bestemmelser
om produksjon, tilberedning, markedsføring, merking og
kontroll, herunder lovgivning om næringsmidler og
fôrvarer.»

4. Definisjonen av «tilberedning» i artikkel 4 nr. 3 skal lyde: 

«3) «tilberedning», arbeidsoperasjoner i forbindelse med
konservering og/eller bearbeiding av landbruks-
produkter (herunder slakting og oppdeling for
animalske produkter) samt emballering og/eller
endringer i angivelsen av økologisk produksjons-
metode på merkingen til ferske, konserverte og/eller
bearbeidede produkter».

5. I artikkel 4 skal nye definisjoner lyde:

«11) «husdyrhold», produksjon av husdyr og oppdrettsvilt
(herunder insekter) og akvatiske arter som oppdrettes
i ferskvann, saltvann eller brakkvann. Produkter av
viltlevende arter fra jakt og fiske skal ikke anses for
å høre inn under økologisk produksjon,

12) «genmodifiserte organismer (GMO-er)», alle
organismer definert i artikkel 2 i rådsdirektiv
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90/220/EØF av 23. april 1990 om utsetting i miljøet
av genetisk modifiserte organismer(*),

13) «GMO-derivater», alle stoffer som er framstilt av
eller på grunnlag av GMO-er, men som ikke inne-
holder GMO-er,

14) «bruk av GMO-er og GMO-derivater», bruk av disse
som næringsmidler, næringsmiddelingredienser
(herunder tilsetningsstoffer og aroma), hjelpestoffer
(herunder ekstraksjonsmidler), fôrvarer, fôrblan-
dinger, fôrmidler, tilsetningsstoffer i fôrvarer,
hjelpestoffer til fôrvarer, visse produkter som brukes
i fôrvarer i henhold til direktiv 82/471/EØF(**),
plantevernmidler, veterinærpreparater, gjødsel,
jordforbedringsmidler, frø, vegetativt formerings-
materiale og dyr,

15) «veterinærpreparater», produktene definert i 
artikkel 1 nr. 2 i rådsdirektiv 65/65/EØF av 26. januar
1965 om tilnærming av lover og forskrifter om
farmasøytiske spesialpreparater(***),

16) «homøopatiske veterinærpreparater», produktene
definert i artikkel 1 nr. 1 i rådsdirektiv 92/74/EØF av
22. september 1992 om utvidelse av virkeområdet for
direktiv 81/851/EØF om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om veterinærpreparater og om
fastsettelse av tilleggsbestemmelser om homøopa-
tiske veterinærpreparater(****),

17) «fôrvarer», produktene definert i artikkel 2 bokstav a)
i rådsdirektiv 79/373/EØF av 2. april 1979 om
markedsføring av fôrblandinger(*****),

18) «fôrmidler», produktene definert i artikkel 2 bokstav a)
i rådsdirektiv 96/25/EF av 29. april 1996 om
markedsføring av fôrmidler, om endring av direktiv
70/524/EØF, 74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF
og om oppheving av direktiv 77/101/EØF(******),

19) «fôrblandinger», produktene definert i artikkel 2
bokstav b) i direktiv 79/373/EØF,

20) «tilsetningsstoffer i fôrvarer», produktene definert i
artikkel 2 bokstav a) i rådsdirektiv 70/524/EØF av
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i
fôrvarer(*******),

21) «visse produkter som brukes i fôrvarer», fôrprodukter
som omfattes av rådsdirektiv 82/471/EØF av 30. juni
1982 om visse produkter som brukes i fôrvarer,

22) «økologisk produksjonsenhet/driftsenhet/oppdretts-
anlegg», produksjonsenhet, driftsenhet eller

oppdrettsanlegg som oppfyller bestemmelsene i
denne forordning, 

23) «økologisk produserte fôrvarer/fôrmidler», fôrvarer/
fôrmidler framstilt i samsvar med produksjons-
reglene fastsatt i artikkel 6,

24) «fôrvarer/fôrmidler fra omlegging», fôrvarer/
fôrmidler som oppfyller produksjonsreglene fastsatt i
artikkel 6, bortsett fra i perioden for omlegging til
økologisk landbruk da disse reglene får anvendelse i
minst ett år før innhøsting,

25) «konvensjonelle fôrvarer/fôrmidler», fôrvarer/fôrmidler
som ikke dekkes av kategoriene nevnt i nr. 23 og 24.

(*) EFT L 117 av 8.5.1990, s. 15. Direktivet sist
endret ved direktiv 97/35/EF (EFT L 169 av
27.6.1997, s. 72).

(**) EFT L 213 av 21.7.1982, s. 8. Direktivet sist
endret ved direktiv 1999/20/EF (EFT L 80 av
25.3.1999, s. 20).

(***) EFT 22 av 9.2.1965, s. 369/65. Direktivet sist
endret ved direktiv 93/39/EØF (EFT L 214 av
24.8.1993, s. 22).

(****) EFT L 297 av 13.10.1992, s. 12.
(*****) EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30. Direktivet sist endret

ved direktiv 98/87/EF (EFT L 318 av 27.11.1998,
s. 43).

(******) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35. Direktivet endret
ved direktiv 98/67/EF (EFT L 261 av 24.9.1998,
s. 10).

(*******) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr.
45/1999 (EFT L 6 av 21.1.1999, s. 3).»

6. I artikkel 5 nr. 3 skal ny bokstav h) lyde:

«h) produktet er framstilt uten bruk av genmodifiserte
organismer og/eller av produkter avledet av slike
organismer.»

7. I artikkel 5 skal nytt nr. 3a lyde:

«3a. Som unntak fra nr. 1-3 kan varemerker som har
opplysninger som nevnt i artikkel 2, fortsatt brukes inntil 1.
juli 2006 til merking av og reklame for produkter som ikke
oppfyller denne forordning, forutsatt at:

– det er søkt om registrering av varemerket før 22. juli
1991 – og i Finland, Østerrike og Sverige før 1. januar
1995 – og at varemerket er i samsvar med første
rådsdirektiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
varemerker(*), 
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og

– at varemerket alltid er forsynt med en klar, tydelig og
lett leselig angivelse av at produktene ikke er framstilt
etter økologisk produksjonsmetode som fastsatt i
denne forordning.

_______
(*) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 1. Direktivet endret ved

vedtak 92/10/EØF (EFT L 6 av 11.1.1992, s. 35).»

8. Innledningen til artikkel 5 nr. 5 skal lyde:

«5. Vegetabilske produkter som er gjenstand for merking
eller reklame i samsvar med nr. 1 eller nr. 3, kan være
påført opplysninger om omlegging til økologisk
produksjonsmetode, forutsatt at:»

9. Artikkel 5 nr. 5 bokstav d) skal lyde:

«d) produktet inneholder én eneste vegetabilsk
ingrediens av landbruksopprinnelse.»

10. I artikkel 5 nr. 5 skal ny bokstav f) lyde:

«f) produktet er framstilt uten bruk av genmodifiserte
organismer og/eller uten bruk av produkter avledet av
slike organismer.»

11. I artikkel 5 nr. 5a skal ny bokstav i) lyde:

«i) produktet er framstilt uten bruk av genmodifiserte
organismer og/eller uten bruk av produkter avledet av
slike organismer.»

12. I artikkel 5 skal nr. 10 lyde:

«10. Et produkt nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og b)
kan ikke inneholde både en ingrediens framstilt i samsvar
med reglene omhandlet i artikkel 6, og samme ingrediens
ikke framstilt i samsvar med disse reglene.»

13. I artikkel 6 skal nr. 1 lyde:

«1. Den økologiske produksjonsmetode innebærer at
ved produksjon av andre produkter nevnt i artikkel 1 nr. 1
bokstav a) enn frø og vegetativt formeringsmateriale:

a) skal som et minimum bestemmelsene i vedlegg I og
eventuelt de nærmere regler i denne forbindelse være
oppfylt,

b) kan bare produkter som består av stoffer som er nevnt
i vedlegg I eller oppført i vedlegg II, brukes som
plantevernmidler, gjødsel, jordforbedringsmidler,
fôrvarer, fôrmidler, fôrblandinger, tilsetningsstoffer i
fôrvarer, stoffer som brukes i fôrvarer i henhold til
direktiv 82/471/EØF, midler til rengjøring og

desinfisering av bygninger og anlegg for husdyr,
produkter til bekjempelse av skadedyr og sykdom i
bygninger og anlegg for husdyr, eller til noe annet
formål angitt i vedlegg I for visse produkter. De kan
brukes bare på de særlige vilkår som er fastsatt i
vedlegg I og II, og i den grad tilsvarende bruk av
produktene er tillatt i det vanlige landbruk i de berørte
medlemsstater i henhold til relevante fellesskaps-
bestemmelser eller i henhold til nasjonale
bestemmelser som er i samsvar med fellesskapsretten,

c) kan bare frø og vegetativt formeringsmateriale
produsert etter den økologiske produksjonsmetode
omhandlet i nr. 2, brukes,

d) kan ikke genmodifiserte organismer og/eller produkter
avledet av slike organismer, med unntak av veterinær-
preparater, brukes.»

14. I artikkel 6 skal nr. 2 lyde:

«2. Den økologiske produksjonsmetode innebærer at for
frø og vegetativt formeringsmateriale skal morplanten når
det gjelder frø, og foreldreplanten(e) når det gjelder
vegetativt formeringsmateriale, være framstilt:

a) uten bruk av genmodifiserte organismer og/eller
produkter avledet av slike organismer

og

b) i samsvar med nr. 1 bokstav a) og b) i minst én
generasjon eller, når det gjelder flerårige avlinger, i to
vekstsesonger.»

15. I artikkel 6 nr. 3 bokstav a) og b) endres «31. desember
2000» til «31. desember 2003». 

16. I artikkel 6 nr. 4 endres «31. desember 1999» til 
«31. desember 2002». 

17. I artikkel 7 nr. 1 bokstav a) skal det innledende punktum
lyde:

«1. Produkter som ikke er godkjent for bruk som omtalt
i artikkel 6 nr. 1 bokstav b), på det tidspunkt denne
forordning vedtas, kan oppføres i vedlegg II dersom
følgende vilkår er oppfylt:

a) dersom produktene brukes til bekjempelse av skadedyr
eller sykdommer på planter eller til rengjøring og
desinfisering av bygninger og anlegg for husdyr:

– de er av avgjørende betydning for å bekjempe
bestemte skadedyr eller bestemte sykdommer der
det ikke finnes biologiske, dyrkningsmessige,
fysiske eller planteavlsmessige alternativer, og



– bruksvilkårene utelukker enhver direkte kontakt
med frø, vekster, vegetabilske produkter eller dyr
og animalske produkter; for flerårige vekster kan
imidlertid direkte kontakt forekomme, men bare
utenom vekstsesongen for de spiselige delene
(frukter), forutsatt at bruk av produktet ikke
indirekte fører til restmengder i de spiselige delene, 

og

– slik bruk ikke har uakseptable virkninger på
miljøet og ikke bidrar til miljøforurensning». 

18. I artikkel 7 skal nytt nr. 1b lyde:

«1b. Når det gjelder mineraler og mikronæringsstoffer
som brukes i fôrvarer, kan ytterligere kilder til disse
produktene tas inn i vedlegg II forutsatt at de er av naturlig
opprinnelse eller eventuelt er syntetiske, men i samme
form som naturlige produkter.»

19. I artikkel 9 nr. 11 utgår «av 26. juni 1989».

20. I artikkel 9 skal nytt nr. 12 lyde:

«12. a) Med forbehold for bestemmelsene i vedlegg III
skal medlemsstatene sikre at kontrollene ved
kjøttproduksjon gjelder hele forløpet fra
produksjon, slakting, oppdeling og all øvrig
tilberedning fram til salg til forbruker for i den
grad det er teknisk mulig å sikre at animalske
produkter kan spores gjennom produksjons-,
bearbeidings- og tilberedningskjeden fra
produksjonsenheten der dyrene oppdrettes, til
den enheten der endelig emballering og/eller
merking blir gjort. De skal underrette
Kommisjonen om hvilke tiltak som er truffet og
om oppfølgingen av tiltakene samtidig med at de
oversender rapporten om overvåking nevnt i
artikkel 15.

b) For andre animalske produkter enn kjøtt vil det i
vedlegg III bli fastsatt andre bestemmelser som
gjør det mulig å sikre sporbarhet såfremt det er
teknisk mulig.

c) Tiltakene som treffes etter artikkel 9, skal under
enhver omstendighet sikre at forbrukerne får
garanti for at produktene er blitt produsert i
samsvar med denne forordning.»

21. I artikkel 11 nr. 6 bokstav a) endres «31. desember 2002»
til «31. desember 2005».

22. I artikkel 12 skal nytt ledd lyde:

«Med hensyn til reglene nevnt i vedlegg I del B om
husdyrhold, kan medlemsstatene imidlertid anvende

strengere regler for dyr og animalske produkter som
produseres på deres territorium, forutsatt at disse reglene er
i samsvar med fellesskapsretten og ikke hindrer eller
begrenser markedsføringen av andre dyr og animalske
produkter som oppfyller kravene i denne forordning.»

23. Artikkel 13 skal lyde:

«Artikkel 13

Følgende kan fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 14:

– nærmere regler for gjennomføringen av denne
forordning,

– endringer til vedlegg I-IV, VI, VII og VIII,

– endringer til vedlegg V for å definere en EF-logo som
skal brukes sammen med opplysningen om at
produktene omfattes av kontrollordningen, eller i
stedet for opplysningen,

– begrensninger og gjennomføringstiltak for anvendelse
av unntaket for veterinærpreparater nevnt i artikkel 6
nr. 1 bokstav d),

– gjennomføringstiltak for å håndheve forbudet mot bruk
av GMO-er og produkter avledet av GMO-er, særlig
med hensyn til minimumsterskelen som ikke må
overskrides for uunngåelig forurensning, når dette er i
tråd med vitenskapelig kunnskap eller den tekniske
utvikling.»

24. Ny artikkel 15a skal lyde:

«Artikkel 15a

Det skal under budsjettbehandlingen hvert år gis
nødvendige bevilgninger til tiltakene nevnt i denne
forordning, særlig de tiltakene som skal gjennomføres av
Kommisjonen for å nå målene fastsatt i artikkel 9 og 11 og
de tekniske vedleggene.» 

25. Vedlegg I, II, III og VI endres, og vedlegg VII og VIII
tilføyes i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

For å overholde omleggingsperioden nevnt i vedlegg I del B og
C, skal den tid som er gått før 24. august 2000, tas i betraktning
dersom den næringsdrivende til kontrollorganets tilfredshet
kan påvise at vedkommende i løpet av denne perioden har
drevet sin produksjon i henhold til gjeldende nasjonale
bestemmelser eller i mangel av slike bestemmelser, i henhold
til private standarder som er akseptert eller anerkjent av
medlemsstatene.
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Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 24. august 2000. Forbudet mot å bruke
genmodifiserte organismer eller produkter avledet av slike
organismer i denne forordning, særlig bestemmelsene i artikkel
5 nr. 3 bokstav h), artikkel 5 nr. 5 bokstav f), artikkel 5 nr. 5a
bokstav i), artikkel 6 nr. 1 bokstav d), artikkel 6 nr. 2 bokstav a)
og vedlegg I del B punkt 4.18 i forordning (EØF) nr. 2092/91
får imidlertid anvendelse umiddelbart.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte
til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 19. juli 1999.

For Rådet

K. HEMILÄ

Formann



VEDLEGG

I. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

1. I avsnittet «Vekster og vegetabilske produkter» utgår leddet om dyr og animalske produkter.

2. Overskriften «Vekster og vegetabilske produkter» endres til «A. Vekster og vegetabilske produkter».

3. Følgende overskrifter og deler tilføyes:

«B. DYR OG ANIMALSKE PRODUKTER AV FØLGENDE ARTER: STORFE (HERUNDER BUBALUS- OG

BISONARTER), SVIN, SAU, GEIT, DYR AV HESTEFAMILIEN, FJØRFE

1. Generelle prinsipper

1.1. Husdyrhold utgjør en integrert del av virksomheten på mange driftsenheter som driver økologisk landbruk.

1.2. Husdyrholdet skal bidra til likevekt i produksjonssystemene i landbruket ved å dekke avlingenes behov for

næringsstoffer og ved å forbedre jordbunnens organiske materiale. Det kan således bidra til å skape og

opprettholde et gjensidig forhold mellom jordbunn og vekster, vekster og dyr og dyr og jordbunn. I denne

forbindelse er ikke jordløs produksjon i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.

1.3. Ved å bruke fornybare naturressurser (husdyrgjødsel, belgvekster og fôrvekster), kan systemet med

dyrking/husdyrhold og beiting sikre at jordens fruktbarhet opprettholdes og forbedres på lang sikt og kan

bidra til å utvikle et bærekraftig landbruk.

1.4. Økologisk husdyrhold er knyttet til jorden. Med mindre det foreligger tillatelse i form av et unntak i dette

vedlegg, skal dyrene ha tilgang til utendørsarealer, og antallet dyr per arealenhet skal begrenses for å sikre

en integrert forvaltning av animalsk og vegetabilsk produksjon på produksjonsenheten og dermed i størst

mulig grad redusere enhver form for forurensning, særlig av jordbunn og overflate- og grunnvann.

Besetningens størrelse skal stå i nøye forhold til det arealet som er tilgjengelig, for å unngå problemer med

overbeiting og erosjon og for å gjøre det mulig å spre husdyrgjødsel slik at enhver negativ innvirkning på

miljøet unngås. Nærmere regler om bruk av husdyrgjødsel er oppført i punkt 7.

1.5. I økologisk husdyrhold skal alle dyrene på en og samme produksjonsenhet oppdrettes i samsvar med reglene

fastsatt i denne forordning.

1.6. På driftsenheten kan det imidlertid være husdyr som ikke oppdrettes i samsvar med bestemmelsene i denne

forordning, forutsatt at de oppdrettes i en enhet der bygningene og parsellene er klart atskilt fra de enhetene der

produksjonen skjer i samsvar med reglene i denne forordning, og forutsatt at det dreier seg om dyr av andre arter.

1.7. Som unntak fra dette prinsippet kan dyr som ikke oppdrettes i samsvar med bestemmelsene i denne

forordning, i et begrenset tidsrom hvert år bruke beitene som tilhører enheter som oppfyller bestemmelsene

i denne forordning, forutsatt at disse dyrene kommer fra ekstensivt husdyrhold [som definert i artikkel 6 nr. 5

i forordning (EF) nr. 950/97(*) eller, for andre arter som ikke omhandles i nevnte forordning, antallet dyr

per hektar svarer til 170 kg nitrogen per år/hektar som definert i vedlegg VII til denne forordning], og ikke

oppholder seg på disse beitene samtidig med andre dyr som er underlagt bestemmelsene i denne forordning.

Det skal på forhånd innhentes tillatelse til å gjøre bruk av dette unntaket fra kontrollmyndigheten eller

kontrollorganet.

1.8. Som et annet unntak fra dette prinsippet kan dyr som oppdrettes i samsvar med bestemmelsene i denne

forordning, benytte fellesbeiter forutsatt at:

a) beitet i minst tre år ikke er blitt behandlet med andre produkter enn dem som er tillatt i henhold til

vedlegg II til denne forordning,

b) de øvrige dyrene som bruker det aktuelle beitet, men ikke er underlagt kravene i denne forordning,

kommer fra ekstensivt husdyrhold som definert i artikkel 6 nr. 5 i forordning (EF) nr. 950/97, eller for

andre arter som ikke omhandles i nevnte forordning, antallet dyr per hektar svarer til 170 kg nitrogen

per år/hektar som definert i vedlegg VII til denne forordning,
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c) animalske produkter som stammer fra dyr som er oppdrettet i samsvar med bestemmelsene i denne

forordning, skal ikke anses for å stamme fra økologisk landbruk når de bruker disse beitene, med

mindre det overfor kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan godtgjøres at disse dyrene har vært

holdt tilstrekkelig atskilt fra dyr som ikke oppfyller kravene i denne forordning.

2. Omlegging

2.1. Omlegging av landbruksarealer som har tilknytning til økologisk husdyrproduksjon

2.1.1. Ved omlegging av en produksjonsenhet skal hele arealet som skal brukes til fôr, oppfylle reglene for

økologisk landbruk også med hensyn til de omleggingsperiodene som er fastsatt i del A i dette vedlegg for

vekster og vegetabilske produkter. 

2.1.2. Som unntak fra dette prinsippet kan omleggingsperioden reduseres til ett år for beiter, utendørs luftegårder

og mosjonsarealer som brukes av ikke-planteetende arter. Denne perioden kan reduseres til seks måneder

når det aktuelle arealet den siste tiden ikke er blitt behandlet med andre produkter enn dem som er nevnt i

vedlegg II til denne forordning. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skal gi tillatelse til at det gjøres

bruk av dette unntaket.

2.2. Omlegging i forbindelse med husdyr og animalske produkter

2.2.1. Dersom animalske produkter skal selges som økologisk framstilte produkter, skal dyrene oppdrettes i

samsvar med reglene i denne forordning i minst:

– tolv måneder for dyr av hestefamilien og storfe (herunder bubalus- og bisonarter) beregnet på

kjøttproduksjon, og i hvert fall minst tre firedeler av deres levetid,

– seks måneder for mindre drøvtyggere og svin; i en overgangsperiode på tre år som utløper 24. august

2003, skal perioden for svin imidlertid være fire måneder,

– seks måneder for dyr som oppdrettes til melkeproduksjon; i en overgangsperiode på tre år som utløper

24. august 2003, skal denne perioden imidlertid være tre måneder,

– ti uker for fjørfe beregnet på kjøttproduksjon, som er brakt inn før de er tre dager gamle,

– seks uker for fjørfe beregnet på eggproduksjon.

2.2.2. Som unntak fra punkt 2.2.1 og med sikte på å etablere en besetning eller en flokk, kan kalver og mindre

drøvtyggere beregnet på kjøttproduksjon, selges som økologiske, i en overgangsperiode som utløper 

31. desember 2003, forutsatt at:

– de kommer fra ekstensivt husdyrhold,

– de er oppdrettet på den økologiske produksjonsenheten inntil de selges eller slaktes, i en periode på

minst seks måneder for kalver og to måneder for mindre drøvtyggere,

– dyrenes opprinnelse er i samsvar med vilkårene angitt i punkt 3.4 fjerde og femte strekpunkt.

2.3. Samtidig omlegging

2.3.1. Som unntak fra punkt 2.2.1, 4.2 og 4.4 skal den samlede omleggingsperioden for besetning, beiter og/eller

arealer som benyttes til dyrking av fôr, reduseres til 24 måneder dersom omleggingen skjer samtidig for hele

produksjonsenheten, herunder besetning, beiter og/eller arealer som benyttes til dyrking av fôr, forutsatt at:

a) unntaket gjelder bare de dyr og deres avkom som allerede finnes, og samtidig de arealene som ble brukt

til dyrking av fôr eller til beiter før omleggingen,

b) dyrene fôres hovedsakelig med produkter fra produksjonsenheten.

3. Dyrenes opprinnelse

3.1. Ved valg av raser eller stammer må det tas hensyn til dyrenes evne til å tilpasse seg lokale forhold, deres

levedyktighet og motstandsdyktighet mot sykdommer. Videre skal rasene eller stamdyrene velges med

henblikk på å unngå visse sykdommer eller helseproblemer som er knyttet til visse raser eller stammer som

brukes innenfor intensiv produksjon (f.eks. stressyndrom hos svin, PSE-syndrom, plutselig død, spontan

abort, vanskelige fødsler som krever keisersnitt osv.). Stedegne raser og stammer skal foretrekkes.
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3.2. Dyrene skal stamme fra produksjonsenheter som oppfyller produksjonsreglene for forskjellige typer

oppdrett fastsatt i artikkel 6 og i dette vedlegg. Dette produksjonssystemet skal anvendes i hele dyrenes liv.

3.3. Som et første unntak og med forbehold for at kontrollmyndigheten eller kontrollorganet på forhånd gir

tillatelse, kan dyr som allerede finnes på en produksjonsenhet, og som ikke oppfyller bestemmelsene i denne

forordning, omlegges.

3.4. Når en besetning eller flokk etableres for første gang og det ikke er tilstrekkelig mange dyr som er oppdrettet

økologisk tilgjengelige, kan som et annet unntak dyr som ikke er oppdrettet etter økologisk

produksjonsmetode, settes inn i økologisk oppdrett på følgende vilkår:

– unghøner beregnet på eggproduksjon skal ikke være over 18 uker gamle,

– kyllinger beregnet på broilerproduksjon skal være under tre dager gamle når de forlater

produksjonsenheten de kommer fra,

– bøfler skal være under seks måneder gamle,

– kalver og føll skal oppdrettes i samsvar med reglene i denne forordning så snart de er avvendt, og skal

under enhver omstendighet være under seks måneder gamle,

– søyer og geiter skal oppdrettes i samsvar med reglene i denne forordning så snart de er avvendt, og skal

under enhver omstendighet være under 45 dager gamle,

– smågriser skal oppdrettes i samsvar med reglene i denne forordning så snart de er avvendt, og skal veie

under 25 kg.

3.5. Dette unntaket, som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet på forhånd skal gi tillatelse til, får

anvendelse i en overgangsperiode som utløper 31. desember 2003.

3.6. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan som et tredje unntak tillate at besetningen eller flokken

fornyes eller etableres på nytt når det ikke finnes økologisk oppdrettede dyr, og i følgende tilfeller:

a) høy dødelighet hos dyrene på grunn av sykdom eller katastrofer,

b) unghøner beregnet på eggproduksjon som ikke er over 18 uker gamle,

c) fjørfe beregnet på kjøttproduksjon som er under tre dager gammelt, og svin så snart de er avvendt og

når de veier under 25 kg.

Unntakene nevnt i bokstav b) og c) er tillatt i en overgangsperiode som utløper 31. desember 2003.

3.7. Når det gjelder svin, unghøner og fjørfe beregnet på kjøttproduksjon, skal dette overgangsunntaket vurderes

på nytt før overgangsperioden utløper for å fastslå om det er grunnlag for å forlenge den.

3.8. Innenfor en øvre grense per år på 10 % av voksne dyr av hestefamilien eller av storfe (herunder bubalus- og

bisonarter) og 20 % av voksne svin, sauer og geiter, kan det som et fjerde unntak og for å supplere den

naturlige tilveksten og sikre fornyelse av besetningen innsettes hunndyr (som ikke har født) som stammer

fra ikke-økologisk oppdrett, når det ikke kan skaffes dyr som er oppdrettet etter økologisk

produksjonsmetode, forutsatt at kontrollmyndigheten eller kontrollorganet har gitt tillatelse til dette.

3.9. Prosentandelen fastsatt i ovennevnte unntak, skal ikke gjelde produksjonsenheter med mindre enn ti dyr av

hestefamilien eller storfe, eller mindre enn fem svin, sauer eller geiter. For disse enhetene er nevnte

fornyelse begrenset til ett dyr per år.

3.10. Disse prosentandelene kan forhøyes til 40 % etter uttalelse og samtykke fra kontrollmyndigheten eller

kontrollorganet i følgende særlige tilfeller:

– ved en betydelige utvidelse av oppdrettet,

– ved skifte av rase,

– ved utvikling av en ny spesialisering av besetningen.

3.11. Som et femte unntak er det tillatt å sette inn hanndyr til avl fra ikke-økologisk oppdrett forutsatt at disse

dyrene deretter oppdrettes og hele tiden fôres i samsvar med reglene fastsatt i denne forordning.
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3.12. Dersom dyrene stammer fra produksjonsenheter som ikke drives i samsvar med reglene i denne forordning,

på de vilkår og med de begrensninger som er anført i punkt 3.3-3.11, skal periodene fastsatt i punkt 2.2.1

være overholdt dersom produktene skal kunne selges som økologisk framstilte produkter; i disse periodene

skal alle reglene i denne forordning være overholdt.

3.13. Dersom dyrene kommer fra enheter som ikke drives i samsvar med reglene i denne forordning, skal det

legges særlig vekt på dyrehelsetiltak. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan på bakgrunn av lokale

forhold treffe særlige tiltak som screening og karantenetid.

3.14. Kommisjonen skal innen 31. desember 2003 framlegge en rapport om hvorvidt dyr som stammer fra

økologisk oppdrett, er tilgjengelige med sikte på eventuelt å framlegge et forslag for Den faste komité for å

sikre at all kjøttproduksjon etter økologisk produksjonsmetode kommer fra dyr som er født og oppdrettet på

enheter som driver økologisk landbruk.

4. Fôr

4.1. Formålet med fôret er å sikre en kvalitetsproduksjon framfor størst mulig produksjon, samtidig som det tas

hensyn til dyrenes ernæringsbehov på de forskjellige stadiene i utviklingen. Oppfôringsmetoder er tillatt

såfremt de kan legges om på ethvert trinn i oppdrettsprosessen. Tvangsfôring er forbudt.

4.2. Oppdrettsdyrene skal fôres med fôr fra økologisk landbruk.

4.3. Videre skal dyrene oppdrettes etter reglene fastsatt i dette vedlegg, og fortrinnsvis fôres med fôr fra

produksjonsenheten eller i mangel av slikt fôr, med fôr fra andre enheter eller foretak som er underlagt

bestemmelsene i denne forordning.

4.4. Det er tillatt å blande inntil gjennomsnittlig 30 % fôr fra omlegging i fôrrasjonen. Dersom dette fôret fra

omlegging kommer fra en av driftsenhetens egne enheter, kan denne andelen økes til 60 %.

4.5. Fôringen av unge pattedyr skal være basert på naturlig melk, helst morsmelk. Alle pattedyr skal fôres med

naturlig melk i en minimumsperiode som avhenger av arten, og som skal være tre måneder for storfe

(herunder bubalus- og bisonarter) og dyr av hestefamilien, 45 dager for sau og geit og 40 dager for svin.

4.6. Der det er relevant, skal medlemsstatene utpeke områder eller regioner der beiteskifte (herunder forflytning

av dyr til fjellbeite) kan finne sted, uten at det berører bestemmelsene om fôring av dyr i dette vedlegg.

4.7. For planteetende dyr skal oppdrettet baseres på størst mulig bruk av beiter, i det omfang beiter er tilgjengelige

til forskjellige tider av året. Minst 60 % av tørrstoffet i dagsrasjonen skal bestå av friskt eller tørket grovfôr

eller ensilasje. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan imidlertid tillate at denne prosentandelen

reduseres til 50 % for dyr i melkeproduksjon i høyst tre måneder i begynnelsen av laktasjonsperioden.

4.8. Som unntak fra punkt 4.2 kan det i en overgangsperiode som utløper 24. august 2005, gis tillatelse til at det i

begrenset omfang brukes konvensjonelt fôr når gårdbrukeren ikke er i stand til å skaffe fôr som utelukkende

kommer fra økologisk produksjon. Den høyeste tillatte prosentandelen konvensjonelt fôr per år er 10 % for

planteetende dyr og 20 % for andre arter. Disse tallene skal beregnes på årsbasis som en prosentandel av

tørrstoffet i fôr av landbruksopprinnelse. Den høyeste prosentandelen konvensjonelt fôr som er tillatt i

dagsrasjonen, unntatt i beiteskifteperioden, er 25 % beregnet som en prosentandel av tørrstoffet.

4.9. Som unntak fra punkt 4.8 kan vedkommende myndigheter i medlemsstatene i en begrenset periode og for et

bestemt område tillate en høyere prosentandel konvensjonelt fôr dersom et slikt unntak er berettiget ved tap av

fôrproduksjon som særlig skyldes uvanlige værforhold. Etter godkjenning fra vedkommende myndighet skal

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet anvende dette unntaket overfor individuelle næringsdrivende.

4.10. For fjørfe skal fôret som brukes i oppfôringsfasen, inneholde minst 65 % korn.

4.11. Friskt eller tørket grovfôr eller ensilasje skal tilsettes i dagsrasjonen for svin og fjørfe.

4.12. Bare produktene nevnt i vedlegg II del D punkt 1.5 og 3.1 kan brukes som tilsetningsstoffer og hjelpestoffer

til ensilasje.
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4.13. Konvensjonelle fôrmidler av landbruksopprinnelse kan brukes til dyrefôr bare dersom de er oppført i

vedlegg II del C avsnitt 1 (fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse), med de kvantitative begrensninger som er

fastsatt i dette vedlegg, og bare dersom de er framstilt eller tilberedt uten bruk av kjemiske løsemidler. 

4.14. Fôrmidler av animalsk opprinnelse (uansett om de er konvensjonelle eller økologiske), kan benyttes bare dersom

de er oppført i vedlegg II del C avsnitt 2 med de kvantitative begrensninger som er fastsatt i dette vedlegg.

4.15. Del C avsnitt 1, 2, 3 og del D i vedlegg II vil bli gjennomgått på nytt innen 24. august 2003 med det formål

særlig å fjerne konvensjonelle fôrmidler av landbruksopprinnelse som produseres i tilstrekkelig mengde i

Fellesskapet etter økologisk produksjonsmetode.

4.16. For å tilfredsstille dyrenes ernæringsmessige behov, kan bare produkter som er oppført i vedlegg II del C

avsnitt 3 (fôrmidler av mineralsk opprinnelse), del D punkt 1.1 (mikronæringsstoffer) og del D punkt 1.2

(vitaminer, pro-vitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning), brukes i fôr. 

4.17. Bare produkter som er oppført i vedlegg II del D punkt 1.3 (enzymer), punkt 1.4 (mikroorganismer), avsnitt 1.6

(bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler), avsnitt 2 (visse produkter som brukes i fôrvarer)

og avsnitt 3 (hjelpestoffer som brukes i fôrvarer) kan brukes i fôr til de formål som er angitt for ovennevnte

kategorier. Antibiotika, koksidiostatika, stoffer med legemiddelvirkning, vekstfremmende stoffer eller andre

stoffer beregnet på å fremme vekst eller produksjon, skal ikke brukes i fôr.

4.18. Fôrvarer, fôrmidler, fôrblandinger, tilsetningsstoffer i fôrvarer, hjelpestoffer til fôrvarer og visse produkter

som brukes i fôrvarer, må ikke være framstilt ved bruk av genmodifiserte organismer eller produkter avledet

av slike organismer.

5. Sykdomsforebygging og veterinærbehandling

5.1. Sykdomsforebygging i økologisk landbruk skal bygge på følgende prinsipper: 

a) valg av egnede raser eller stammer (se avsnitt 3),

b) anvendelse av oppdrettsmetoder som er tilpasset de forskjellige artenes behov, og som fremmer stor

motstandsdyktighet mot sykdom og forebygger infeksjoner,

c) bruk av kvalitetsfôr sammen med regelmessig mosjon og tilgang til beiter, noe som stimulerer dyrets

naturlige immunforsvar,

d) sikring av passende dyretetthet for å unngå for stor tetthet og de dyrehelseproblemene som dermed vil

kunne oppstå.

5.2. Ovennevnte prinsipper bør gjøre det mulig å begrense helseproblemene slik at dyrenes helse kan bevares

hovedsakelig ved forebygging.

5.3. Dersom et dyr likevel blir sykt eller skadet til tross for ovennevnte forebyggende tiltak, skal det behandles

omgående, om nødvendig ved isolering, og i egnede lokaler.

5.4. Bruk av veterinærpreparater ved oppdrett i økologisk landbruk skal skje etter følgende prinsipper:

a) Fytoterapeutiske produkter (f.eks. planteekstrakter (unntatt antibiotika) essenser osv.), homøopatiske

produkter (f.eks. vegetabilske, animalske eller mineralske stoffer) og mikronæringsstoffer og produkter

oppført i del C avsnitt 3 i vedlegg II, skal brukes framfor allopatiske veterinærpreparater framstilt ved

kjemisk syntese eller antibiotika, forutsatt at de har en faktisk terapeutisk virkning for den aktuelle arten

og den tilstand som behandlingen er beregnet på.

b) Dersom produktene nevnt ovenfor viser seg å være, eller sannsynligvis kommer til å være,

virkningsløse for å bekjempe sykdommen eller lege skaden, og det er helt nødvendig med behandling

for å spare dyret for lidelser eller nød, kan allopatiske veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese,

eller antibiotika benyttes når en veterinær har ansvaret.

c) Bruk av allopatiske veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese eller antibiotika til forebyggende

behandling er forbudt.
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5.5. I tillegg til ovennevnte prinsipper, skal følgende regler gjelde:

a) Bruk av stoffer beregnet på å fremme vekst eller produksjon (herunder antibiotika, koksidiostatika og

andre kunstige vekstfremmende hjelpemidler) samt bruk av hormoner eller andre lignende stoffer til å

styre formeringen (f.eks. kunstig framkalt eller synkronisert brunst), eller beregnet på andre formål, er

forbudt. Enkeltstående dyr kan imidlertid behandles med hormoner som en form for terapeutisk

veterinærbehandling. 

b) Veterinærbehandling av dyr, eller behandling av bygninger, utstyr og anlegg som er obligatorisk etter

nasjonal lovgivning eller Fellesskapets regelverk, herunder bruk av immunologiske veterinærpreparater

når det er konstatert forekomst av sykdom i et bestemt område der produksjonsenheten ligger, er tillatt. 

5.6. Når det skal brukes veterinærpreparater, skal produkttypen angis klart (herunder også en angivelse av de

farmakologisk virksomme stoffene) sammen med opplysninger om diagnose, dosering, tilførselsmåte, behand-

lingens varighet og lovbestemt tilbakeholdelsestid. Disse opplysningene skal meddeles kontrollmyndigheten

eller kontrollorganet før dyrene eller de animalske produktene markedsføres som økologiske. Dyr som er blitt

behandlet, skal identifiseres tydelig, enkeltvis for store dyr, enkeltvis eller per parti for fjørfe og mindre dyr.

5.7. Tilbakeholdelsestiden mellom den siste tilførselen av et allopatisk veterinærpreparat til et dyr under normale

bruksvilkår, og produksjonen av økologisk produserte næringsmidler fra dette dyret, skal være dobbelt så lang

som den lovbestemte tilbakeholdelsestiden, eller skal fastsettes til 48 timer dersom en slik tid ikke er fastsatt.

5.8. Dersom et dyr eller en gruppe dyr i løpet av ett år får mer enn to eller høyst tre behandlinger med allopatiske

veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese eller antibiotika (eller mer enn én behandling dersom den

produktive livssyklusen er mindre enn ett år), bortsett fra vaksinasjoner og behandlinger mot parasitter og

eventuelle obligatoriske utryddelsesplaner som medlemsstatene gjennomfører, kan ikke de aktuelle dyrene

eller produkter som er avledet av disse dyrene, selges som produkter framstilt i samsvar med denne

forordning, og dyrene skal gjennomgå de omleggingsperiodene som er fastsatt i avsnitt 2 i dette vedlegg,

med forbehold for kontrollmyndighetens eller kontrollorganets samtykke.

6. Oppdrettspraksis, transport og identifikasjon av animalske produkter

6.1. Oppdrettspraksis

6.1.1. I prinsippet bør husdyravl i økologisk landbruk bygge på naturlige metoder. Kunstig sædoverføring er

likevel tillatt. Andre former for kunstige eller assisterte reproduksjonsmetoder (for eksempel

embryooverføring) er forbudt.

6.1.2. Metoder som for eksempel å feste strikk på halen til sauer, kupere haler, klippe tenner, trimme nebb og

avhorning må ikke brukes systematisk i økologisk landbruk. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan

imidlertid tillate noen av disse metodene av sikkerhetsmessige grunner (for eksempel avhorning av ungdyr),

eller for å forbedre dyrenes helse, velferd eller hygiene. Slike inngrep skal foretas i den mest

hensiktsmessige alderen av kvalifisert personell, og slik at dyrenes lidelser begrenses mest mulig.

6.1.3. Fysisk kastrering er tillatt for å bevare produktenes kvalitet og opprettholde tradisjonelle produksjonsformer

(svin til kjøttproduksjon, okser, kapuner osv.), men bare på de vilkår som er nevnt i punkt 6.1.2.

6.1.4. Det er forbudt å holde dyrene tjoret. Som unntak fra dette prinsippet kan kontrollmyndigheten eller

kontrollorganet likevel tillate tjoring av enkeltstående dyr når oppdretteren kan begrunne at det er nødvendig

av hensyn til dyrenes sikkerhet eller velferd og forutsatt at de bare holdes tjoret i et begrenset tidsrom.

6.1.5. Som unntak fra bestemmelsene fastsatt i punkt 6.1.4, kan storfe tjores i bygninger som allerede finnes før

24. august 2000, forutsatt at det får mulighet til regelmessig mosjon, og at oppdrettet skjer i tråd med

kravene til dyrenes velferd og i områder med komfortabelt strø og med individuelt stell. Dette unntaket, som

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet må gi tillatelse til, skal gjelde i en overgangsperiode som utløper

31. desember 2010.

6.1.6. Som et ytterligere unntak kan storfe på små driftsenheter være tjoret dersom det ikke er mulig å holde

storfeet i grupper som passer til dets atferd, forutsatt at det minst to ganger i uken har tilgang til beiter,
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luftegårder eller andre mosjonsarealer. Dette unntaket, som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet må gi

tillatelse til, skal gjelde driftsenheter som oppfyller kravene i nasjonale regler for økologisk husdyrhold som

gjelder fram til 24. august 2000, eller i mangel av slike regler, kravene i private standarder som er akseptert

eller anerkjent av medlemsstatene.

6.1.7. Innen 31. desember 2006 skal Kommisjonen framlegge en rapport om gjennomføringen av bestemmelsene

i punkt 6.1.5.

6.1.8. Dersom dyrene oppdrettes i grupper, skal gruppens størrelse avhenge av den aktuelle artens utviklings-

stadium og atferdsmessige behov. Det er forbudt å holde dyr under forhold, eller på en diett, som kan

forårsake anemi.

6.1.9. For fjørfe er laveste alder for slakting:

81 dager for kyllinger,

150 dager for kapuner,

49 dager for pekingender,

70 dager for moskusender (hunner),

84 dager for moskusender (hanner),

92 dager for stokkender,

94 dager for perlehøns,

140 dager for kalkuner og gjess.

Dersom produsentene ikke anvender disse reglene for laveste alder for slakting, skal de benytte stammer

som vokser langsomt.

6.2. Transport

6.2.1. Dyr skal transporteres på en slik måte at det stress dyrene utsettes for, begrenses i samsvar med gjeldende

nasjonal lovgivning eller Fellesskapets regelverk. Lasting og lossing må foretas med forsiktighet, og uten

bruk av noen form for elektrisk impuls for å tvinge dyrene. Bruk av allopatiske beroligende midler før og

under transporten er forbudt.

6.2.2. I tidsrommet før slakting og på slaktingstidspunktet skal dyrene behandles på en slik måte at stresset

reduseres mest mulig. 

6.3. Identifikasjon av animalske produkter

6.3.1. Dyr og animalske produkter skal identifiseres i alle produksjons-, tilberednings-, transport- og markeds-

føringsstadier. 

7. Husdyrgjødsel

7.1. Den samlede mengden husdyrgjødsel som definert i direktiv 91/676/EØF(**), som brukes på driftsenheten,

skal ikke overstige 170 kg nitrogen per år/hektar landbruksareal i drift, tilsvarende den mengden som er

fastsatt i vedlegg III til nevnte direktiv. Den samlede dyretettheten skal om nødvendig reduseres for å hindre

at ovennevnte grenseverdi overskrides.

7.2. For å fastslå den riktige dyretettheten som nevnt ovenfor, skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene

fastsette det antall husdyr som tilsvarer 170 kg nitrogen per år/ha landbruksareal i drift for de forskjellige

kategoriene av dyr med utgangspunkt i tallene oppført i vedlegg VII.

7.3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om eventuelle avvik fra disse

tallene og begrunnelsen for slike endringer. Dette kravet gjelder bare beregningen av høyeste antall dyr for å

sikre at grensen på 170 kg nitrogen fra husdyrgjødsel per år/hektar ikke overskrides. Det berører ikke kravene

som gjelder dyretetthet i forbindelse med dyrenes helse og velferd fastsatt i avsnitt 8 og i vedlegg VIII.
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7.4. Enheter som driver økologisk landbruk, kan opprette samarbeid med andre driftsenheter eller foretak som

oppfyller bestemmelsene i denne forordning, for å spre overskytende gjødsel fra økologisk produksjon. Den

øvre grensen på 170 kg nitrogen fra gjødsel per år/hektar landbruksareal i drift beregnes på grunnlag av det

samlede antall økologiske enheter som deltar i et slikt samarbeid.

7.5. Medlemsstatene kan fastsette lavere grenser enn dem som er nevnt i punkt 7.1-7.4 når det tas hensyn til det

aktuelle områdets egenskaper, bruk av annen nitrogengjødsel på jordene og nitrogentilførsel til avlingene

fra jorden.

7.6. Anleggene til oppbevaring av husdyrgjødsel skal ha en slik kapasitet at de hindrer vannforurensning ved

direkte utslipp eller ved tilsig fra overflaten og nedsiving i jorden.

7.7. For å sikre en god forvaltning av gjødsel, skal anlegg beregnet på oppbevaring av husdyrgjødsel, ha større

kapasitet enn den oppbevaringskapasiteten som er påkrevd for den lengste perioden av året da all spredning

av gjødsel på jordene enten er uhensiktsmessig (ifølge de reglene for god landbrukspraksis som

medlemsstatene har fastsatt) eller er forbudt fordi produksjonsenheten ligger i en sone som er betegnet som

nitratsårbar. 

8. Utendørsarealer og husdyrlokaler

8.1. Generelle prinsipper

8.1.1. Forholdene i husdyrlokalene skal være tilpasset dyrenes biologiske og etologiske behov (f.eks. behovene for

tilstrekkelig bevegelsesfrihet og velvære). Dyrene skal ha lett tilgang til fôr og vann. Isolasjonen,

oppvarmingen og ventilasjonen i bygningen skal sikre at luftsirkulasjonen, støvnivået, temperaturen, den

relative luftfuktigheten og gasskonsentrasjonen ligger innenfor grenser som ikke er skadelige for dyrene.

Bygningen skal ha rikelig naturlig ventilasjon og lys.

8.1.2. Utendørsarealer, utendørs mosjonsarealer eller luftegårder skal om nødvendig gi tilstrekkelig beskyttelse

mot regn, vind, sol og ekstreme temperaturer, avhengig av de lokale klimaforholdene og den aktuelle rasen.

8.2. Dyretetthet og tiltak for å unngå overbeiting

8.2.1. Det er ikke obligatorisk med husdyrlokaler i områder der de klimatiske forholdene tillater at dyrene lever

utendørs.

8.2.2. Dyretettheten i bygningen skal sikre dyrenes velvære og velferd, som særlig avhenger av dyrenes art, rase

og alder. Videre skal dyretettheten være avpasset dyrenes atferdsmessige behov, som særlig avhenger av

gruppens størrelse og dyrenes kjønn. Optimal tetthet skal sikre dyrenes velferd og gi dem et areal som er så

stort at de kan stå naturlig, lett legge seg ned, snu seg, stelle seg, innta alle naturlige stillinger og foreta alle

naturlige bevegelser som å strekke seg og slå med vingene.

8.2.3. Minste innendørs og utendørs areal og andre egenskaper ved lokaler beregnet på forskjellige dyrearter og 

-kategorier, er fastsatt i vedlegg VIII.

8.2.4. Utendørs skal dyretettheten på beiter, annen gressmark, i heier, våtmarksområder, lyngheier og andre

naturlige eller delvis naturlige habitater være så lav at jorden ikke trampes ned og vegetasjonen ikke

overbeskattes.

8.2.5. Lokaler, binger, utstyr og redskaper skal rengjøres og desinfiseres skikkelig for å hindre enhver

kryssinfeksjon og utvikling av smittebærende organismer. Bare produktene oppført i vedlegg II del E kan

brukes til rengjøring og desinfisering av bygninger og anlegg til husdyr. Avføring, urin og uspist eller spilt

fôr skal fjernes så ofte som nødvendig for i størst mulig grad å hindre lukt og for å unngå at insekter eller

gnagere tiltrekkes. Bare produktene oppført i vedlegg II del B avsnitt 2 kan brukes for å fjerne insekter og

andre skadedyr i bygninger og andre anlegg der det holdes husdyr.
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8.3. Pattedyr

8.3.1. Med forbehold for bestemmelsene i punkt 5.3 skal alle pattedyr ha tilgang til beiter, utendørs mosjonsarealer

eller luftegårder som kan være delvis overbygd, og de skal kunne benytte disse stedene når deres fysio-

logiske tilstand, værforholdene og jordbunnens tilstand tillater det, unntatt dersom det foreligger

fellesskapskrav eller nasjonale krav vedrørende særskilte dyrehelseproblemer som forhindrer dette.

Planteetende dyr skal ha tilgang til beiter når forholdene tillater det.

8.3.2. Når planteetende dyr har tilgang til beiter i beiteperioden, og når vinterlokalene gir dyrene mulighet til å

bevege seg fritt, kan kravet om tilgang til utendørs mosjonsarealer eller luftegårder fravikes i vinter-

månedene.

8.3.3. Uten å berøre siste punktum i punkt 8.3.1, skal avlsokser på over ett år ha tilgang til beiter, utendørs

mosjonsarealer eller luftegårder. 

8.3.4. Som unntak fra punkt 8.3.1 kan den siste oppfôringsfasen for storfe, svin og sau til kjøttproduksjon finne

sted innendørs forutsatt at perioden innendørs ikke overstiger en femdel av dyrenes levetid, og ikke under

noen omstendighet overstiger tre måneder.

8.3.5. Gulvet i husdyrlokalene skal være jevnt, men ikke glatt. Minst halvparten av det samlede gulvarealet skal

være fast, det vil si ikke bestå av gulvrist eller være av typen gittergulv. 

8.3.6. Husdyrlokalene skal ha en bekvem, ren og tørr ligge-/hvileplass av tilstrekkelig størrelse, som består av en

solid konstruksjon uten gulvrist. Hvileområdet skal ha tilstrekkelig med tørt strø. Strøet skal bestå av halm

eller annet egnet naturmateriale. Strøet kan forbedres og berikes med alle de mineralproduktene som er

godkjent som gjødsel i økologisk landbruk i samsvar med del A i vedlegg I.

8.3.7. Ved oppdrett av kalver skal alle driftsenheter uten unntak fra 24. august 2000 oppfylle rådsdirektiv

91/629/EØF om fastsettelse av minstestandarder for vern av kalver(***). Det er forbudt å sette kalver som er

over en uke gamle, i separate båser.

8.3.8. Ved oppdrett av svin skal alle driftsenheter fra 24. august 2000 oppfylle rådsdirektiv 91/630/EØF om

fastsettelse av minstestandarder for vern av svin(****). Purker skal imidlertid holdes i grupper, bortsett fra i

siste del av drektighetsperioden og i ammeperioden. Smågriser kan ikke holdes i flat-decks eller i bur.

Dyrene skal kunne gjøre fra seg og rote i mosjonsarealene. Til roting kan det brukes forskjellige substrater. 

8.4. Fjørfe

8.4.1. Fjørfe skal oppdrettes frittgående og ikke holdes i bur. 

8.4.2. Vannfugler skal har tilgang til et vassdrag, et damanlegg eller en innsjø når værforholdene tillater det, slik

at kravene til dyrenes velferd kan oppfylles eller det kan sikres hygieniske forhold.

8.4.3. Bygninger til alt fjørfe skal oppfylle følgende minstekrav:

– minst en tredel av gulvarealet skal være fast, det vil si ikke bestå av gulvrist eller være av typen

gittergulv, og være dekket med strø som for eksempel halm, trespon, sand eller torv,

– i hønsehus for verpehøner skal en tilstrekkelig stor del av det gulvarealet som er tilgjengelig for hønene,

være beregnet på oppsamling av hønemøkk,

– de skal ha sittepinner som i antall og størrelse skal være tilpasset flokkens omfang og fuglenes størrelse,

som fastsatt i vedlegg VIII,

– de skal ha utgangs- og inngangshull av en størrelse som passer til fuglene, og med en kombinert lengde

på minst 4 m per 100 m2 av det arealet i huset som fuglene har tilgang til,

– hvert enkelt fjørfehus skal ikke romme mer enn:
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4 800 kyllinger,

3 000 verpehøner,

5 200 perlehøns,

4 000 moskusender eller pekingender (hunner) eller 3 200 moskusender eller pekingender (hanner) eller

andre ender,

2 500 kapuner, gjess eller kalkuner,

– det samlede fjørfehusarealet som brukes til kjøttproduksjon på en enkelt produksjonsenhet, skal ikke

overstige 1 600 m2.

8.4.4. For verpehøner kan naturlig dagslys suppleres med kunstig belysning for å sikre lys i inntil 16 timer hver

dag med en sammenhengende hvileperiode om natten uten kunstig lys på minst åtte timer.

8.4.5. Fjørfe skal ha tilgang til en utendørs luftegård når værforholdene tillater det, og skal når det er mulig, ha

slik tilgang i minst en tredel av livet sitt. Disse utendørs luftegårdene skal være dekket hovedsakelig med

vegetasjon, gi rimelig ly og gi dyrene lett tilgang til et tilstrekkelig antall trau og fôrhekker.

8.4.6. Av helsemessige grunner skal bygningene tømmes for alle dyr mellom hvert fjørfeparti som oppdrettes. I

denne perioden skal bygningene og utstyret rengjøres og desinfiseres. Dessuten skal luftegårdene stå tomme

etter at hvert fjørfeparti er ferdig oppdrettet slik at vegetasjonen kan vokse opp igjen, og av helsemessige

grunner. Medlemsstatene skal fastsette hvor lenge luftegårdene skal stå tomme, og meddele Kommisjonen

og de øvrige medlemsstatene dette vedtaket. Disse kravene gjelder ikke små flokker av fjørfe som ikke

holdes i luftegårder, og som kan bevege seg fritt hele dagen.

8.5. Generelt unntak for husdyrlokaler

8.5.1. Som unntak fra kravene i punkt 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 og 8.4.5 og kravene til dyretetthet fastsatt i vedlegg VIII,

kan vedkommende myndigheter i medlemsstatene tillate unntak fra kravene i disse punktene og i vedlegg

VIII i en overgangsperiode som utløper 31. desember 2010. Dette unntaket får bare anvendelse på enheter

som driver med husdyrhold og hvis eksisterende bygninger er oppført før 24. august 1999, og dersom disse

bygningene er i samsvar med nasjonale regler for økologisk oppdrett som gjelder før denne dato, eller i

mangel av slike regler, med private standarder som er akseptert eller anerkjent av medlemsstatene. 

8.5.2. De næringsdrivende som er omfattet av dette unntaket, skal for kontrollmyndigheten eller kontrollorganet

framlegge en plan som inneholder ordninger som sikrer at bestemmelsene i denne forordning overholdes når

unntaket utløper. 

8.5.3. Innen 31. desember 2006 skal Kommisjonen framlegge en rapport om gjennomføringen av bestemmelsene

i punkt 8.5.1. 

C. BIRØKT OG BIAVLSPRODUKTER

1. Generelle prinsipper

1.1. Birøkt er en viktig virksomhet som bidrar til å verne miljøet og til jord- og skogbruksproduksjon ved at

biene medvirker i bestøvningsprosessen. 

1.2. Om biavlsprodukter kan betegnes som økologisk framstilte, henger nøye sammen med både hvordan

bikubene behandles og miljøets kvalitet. En slik betegnelse avhenger også av hvordan biavlsproduktene

utvinnes, bearbeides og lagres. 

1.3. Når en næringsdrivende har flere driftsenheter der det drives birøkt i samme område, skal alle enhetene

oppfylle kravene i denne forordning. Som unntak fra dette prinsippet kan en næringsdrivende ha enheter

som ikke er i samsvar med bestemmelsene i denne forordning, forutsatt at alle kravene i denne forordning

er oppfylt, bortsett fra bestemmelsene i punkt 4.2 om bigårdenes plassering. I så fall kan ikke produktet

selges med henvisning til økologisk produksjonsmetode.
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2. Omleggingsperiode

2.1. Biavlsprodukter kan selges med henvisning til økologisk produksjonsmetode bare dersom bestemmelsene i

denne forordning har vært oppfylt i minst ett år. I omleggingsperioden skal voksen utskiftes i samsvar med

kravene fastsatt i punkt 8.3.

3. Bienes opprinnelse

3.1. Ved valg av raser skal det tas hensyn til dyrenes evne til å tilpasse seg lokale forhold, deres levedyktighet

og motstandsdyktighet mot sykdommer. Det skal fortrinnsvis brukes europeiske raser av Apis mellifera og

lokale økotyper av disse.

3.2. Bigårder skal etableres ved å dele bifolk eller ved å kjøpe svermer eller bikuber som kommer fra enheter

som oppfyller kravene i denne forordning.

3.3. Som et første unntak og med forbehold for forhåndsgodkjenning fra kontrollmyndigheten eller kontroll-

organet, kan bigårder som allerede finnes i produksjonsenheten, og som ikke er i samsvar med

bestemmelsene i denne forordning, omlegges.

3.4. Som et annet unntak kan det i en overgangsperiode som utløper 24. august 2002 og med forbehold for

omleggingsperiode kjøpes svermer fra birøktere som ikke produserer i samsvar med denne forordning.

3.5. Som et tredje unntak skal kontrollmyndigheten eller kontrollorganet tillate gjenoppbygging av bigårder når

dødeligheten er høy blant dyrene på grunn av sykdom eller katastrofe når det ikke kan skaffes bigårder som

er i samsvar med denne forordning, med forbehold for omleggingsperiode.

3.6. Som et fjerde unntak kan 10 % per år av de bidronningene og svermene som ikke er i samsvar med denne

forordning, integreres i den økologiske enheten for å fornye bigården, forutsatt at bidronningene og

svermene plasseres i bikuber der de utbygde tavlene eller byggevokstavlene kommer fra økologiske

produksjonsenheter. I så fall er det ikke noen omleggingsperiode.

4. Plassering av bigårdene

4.1. Medlemsstatene kan utpeke regioner eller områder der det ikke kan drives birøkt i samsvar med denne

forordning. Birøkteren skal framlegge for kontrollmyndigheten eller kontrollorganet et kart i passende

målestokk som viser plasseringen av bigårdene som fastsatt i vedlegg III del A1 punkt 2 første strekpunkt.

Dersom det ikke er foretatt noen slik utpeking, skal birøkteren framlegge for kontrollmyndigheten eller

kontrollorganet relevant dokumentasjon og bevis, herunder om nødvendig relevante analyser, for at

områdene som hans bifolk har tilgang til, oppfyller kravene fastsatt i denne forordning.

4.2. Bigårdenes plassering skal:

a) sikre at biene har tilstrekkelige naturlige nektar-, honningdugg- og pollenkilder samt tilgang til vann,

b) være slik at nektar- og pollenkildene i en radius på 3 km fra bigården hovedsakelig består av avlinger

produsert etter økologisk produksjonsmetode og/eller har et viltvoksende planteliv i samsvar med kravene

i artikkel 6 og vedlegg I til denne forordning, og av avlinger som ikke hører inn under bestemmelsene i

denne forordning, men som behandles etter metoder som har liten innvirkning på miljøet som for

eksempel de som er nevnt i programmer utviklet i henhold til forordning (EØF) nr. 2078/92(*****), som

ikke i vesentlig grad kan påvirke at biavlsproduktene kan betegnes som økologisk framstilte, 

c) være plassert i tilstrekkelig avstand fra alle produksjonskilder utenfor landbruket som kan være kilder til

forurensning som f.eks.: bykjerner, motorveier, industriområder, fyllplasser, forbrenningsanlegg for avfall

osv. Kontrollmyndighetene eller kontrollorganene skal treffe tiltak for å sikre at disse kravene overholdes.

Ovennevnte krav gjelder ikke for områder der det ikke forekommer blomstring, eller når biene er i dvale.

5. Fôr

5.1. Når produksjonsperioden er over, må det være nok honning og pollen igjen i bikubene til at biene kan overvintre.
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5.2. Det er tillatt med kunstig fôring av bifolkene når ekstreme klimatiske forhold truer bikubenes mulighet for

å overleve. Til kunstig fôring skal det brukes økologisk framstilt honning, fortrinnsvis fra den samme

økologiske enheten.

5.3. Som et første unntak fra punkt 5.2, kan vedkommende myndigheter i medlemsstatene tillate bruk av

økologisk framstilt sukkersirup eller melasse i stedet for økologisk framstilt honning til kunstig fôring,

særlig når det er nødvendig på grunn av klimatiske forhold som får honningen til å krystallisere.

5.4. Som et annet unntak kan kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i en overgangsperiode som utløper 

24. august 2002, tillate sukkersirup, melasse og honning som ikke omfattes av denne forordning, til kunstig

fôring.

5.5. Følgende opplysninger om kunstig fôring skal føres inn i bigårdenes register: produkttype, datoer, mengder

og de bikubene der det brukes.

5.6. Andre produkter enn dem som er angitt i punkt 5.1-5.4, kan ikke brukes i birøkt i samsvar med denne

forordning.

5.7. Kunstig fôring kan bare finne sted mellom siste høsting av honning og 15 dager før neste nektar- og

honningduggsesong.

6. Sykdomsforebygging og veterinærbehandling

6.1. Sykdomsforebygging i birøkt skal bygge på følgende prinsipper: 

a) valg av egnede hardføre raser,

b) anvendelse av visse metoder som fremmer stor motstandsdyktighet mot sykdom og forebygger

infeksjoner, som regelmessig utskifting av bidronningene, systematisk kontroll av bikubene for å

oppdage unormale helsetilstander, kontroll av droneyngel i bikubene, regelmessig desinfisering av

materiell og utstyr, destruering av forurenset materiell eller forurensningskilder, regelmessig utskifting

av bivoks og tilstrekkelige reserver av pollen og honning i bikubene.

6.2. Dersom bifolkene blir syke eller angrepet til tross for alle ovennevnte forebyggende tiltak, skal de behandles

omgående og om nødvendig plasseres i isolerte bigårder.

6.3. Bruk av veterinærpreparater i birøkt etter denne forordning skal skje etter følgende prinsipper:

a) de kan brukes dersom tilsvarende bruk er tillatt i medlemsstaten i samsvar med relevante fellesskaps-

bestemmelser eller nasjonale bestemmelser i samsvar med fellesskapsretten,

b) fytoterapeutiske og homøopatiske produkter skal brukes framfor allopatiske produkter framstilt ved kjemisk

syntese, forutsatt at de har en faktisk terapeutisk virkning for den tilstand som behandlingen er beregnet på,

c) dersom produktene nevnt ovenfor viser seg å være, eller sannsynligvis kommer til å være, virkningsløse

for å utrydde en sykdom eller bekjempe et angrep fra skadedyr som kan ødelegge bifolkene, kan

allopatiske veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese, benyttes når en veterinær eller andre som er

bemyndiget av medlemsstaten, har ansvaret, med forbehold for prinsippene fastsatt i bokstav a) og b),

d) bruk av allopatiske veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese, til forebyggende behandling er

forbudt,

e) med forbehold for prinsippene i bokstav a), kan maursyre, melkesyre, eddiksyre og oksalsyre og

følgende stoffer: mentol, tymol, eukalyptol eller kamfer brukes ved angrep av Varroa jacobsoni.

6.4. I tillegg til ovennevnte prinsipper skal det være tillatt med veterinærbehandling eller behandling av bikuber,

utbygde tavler osv. som er obligatorisk etter nasjonal lovgivning eller Fellesskapets regelverk.

6.5. Dersom det i denne perioden behandles med allopatiske produkter framstilt ved kjemisk syntese, skal

bifolkene som er behandlet, plasseres i isolerte bigårder, og all voks skal skiftes ut med voks som oppfyller

kravene i denne forordning. Deretter gjelder omleggingsperioden på ett år for disse bifolkene.
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6.6. Kravene fastsatt i foregående punkt, gjelder ikke for produktene nevnt i punkt 6.3 bokstav e).

6.7. Når det skal brukes veterinærpreparater, skal produkttypen (herunder også det farmakologisk virksomme

stoffet) og opplysninger om diagnose, dosering, tilførselsmåte, behandlingens varighet og lovbestemt

tilbakeholdelsestid registreres omhyggelig og meddeles kontrollmyndigheten eller kontrollorganet før

produktene markedsføres som økologiske.

7. Håndtering og identifikasjon av biene

7.1. Tilintetgjøring av bier på tavlene som metode i forbindelse med høsting av biavlsprodukter, er forbudt. 

7.2. Skamfering som å klippe bidronningenes vinger, er forbudt.

7.3. Det er tillatt å skifte ut bidronningene ved å avlive den gamle bidronningen. 

7.4. Det er tillatt å tilintetgjøre droneyngel bare som et ledd i å begrense angrep av Varroa jacobsoni. 

7.5. Bruk av kjemisk syntetisk repellent under utslynging av honning er forbudt. 

7.6. Det området der bigården er plassert, skal være registrert sammen med identifikasjon av bikubene.

Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skal underrettes om flytting av bigårdene innen en frist som er

avtalt med kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

7.7. Det skal sørges spesielt for å sikre passende utslynging, bearbeiding og lagring av biavlsprodukter. Alle

tiltak som treffes for å oppfylle disse kravene, skal registreres.

7.8. Fjerning av skattekasser og utslynging av honning skal føres i registeret for bigården.

8. Egenskaper ved bikuber og materialer som brukes i birøkt

8.1. Bikubene skal hovedsakelig være laget av naturlige materialer som ikke representerer noen risiko for

forurensning av miljøet eller biavlsproduktene.

8.2. Med unntak av produktene nevnt i punkt 6.3 bokstav e), kan det bare brukes naturlige stoffer som propolis,

voks og vegetabilske oljer i bikubene.

8.3. Voks til ny byggevoks skal komme fra enheter som driver økologisk produksjon. Som et unntak kan

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet under særlige omstendigheter når det ikke er økologisk voks på

markedet, tillate at det særlig i nye anlegg eller i omleggingsperioden brukes voks som ikke kommer fra

slike enheter, forutsatt at den kommer fra skrellevoks.

8.4. Det er forbudt å bruke utbygde tavler som inneholder yngel ved utslynging av honning.

8.5. For å beskytte materiell (rammer, bikuber, utbygde tavler), særlig mot skadedyr, er det tillatt å bruke bare

produkter nevnt i vedlegg II del B punkt 2.

8.6. Fysisk behandling som damp eller direkte flamme er tillatt.

8.7. Til rengjøring og desinfisering av materiell, bygninger, utstyr, redskaper og produkter som brukes i birøkt,

er det tillatt å bruke bare de egnede stoffene nevnt i vedlegg II del E.

(*) EFT L 142 av 2.6.1997, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 2331/98 (EFT L 291 av

30.10.1998, s. 10).

(**) EFT L 375 av 31.12.1991, s. 1.

(***) EFT L 340 av 11.12.1991, s. 28. Direktivet sist endret ved direktiv 97/2/EF (EFT L 25 av 28.1.1997, s. 24).

(****) EFT L 340 av 11.12.1991, s. 33.

(*****) EFT L 215 av 30.7.1992, s. 85. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 2772/95 (EFT L 288 av

1.12.1995, s. 35).»
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II. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

1. Overskriften i del B skal lyde: 

«B. VERNEMIDLER

1. Plantevernmidler.»

2. I del B skal nytt avsnitt 2 lyde:

«2. Produkter til bekjempelse av skadedyr og sykdommer i bygninger og anlegg for husdyr:

Produkter oppført i del B avsnitt 1

Rottegift».

3. Del C «ANDRE PRODUKTER» skal lyde:

«C. FÔRMIDLER 

1. Fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse

1.1. Korn samt produkter og biprodukter av dette. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

havre i form av korn, flak, fôrmel, skallmel og kli; bygg i form av korn, proteiner og avfallsmel; ris i form

av korn, bruddris, kli og kimekspeller; hirse i form av korn; rug i form av korn, avfallsmel, fôrmel og kli;

sorghum i form av korn; hvete i form av korn, avfallsmel, kli, glutenfôr, gluten og kim; spelthvete i form av

korn; rughvete i form av korn; mais i form av korn, kli, fôrmel, kimekspeller og gluten; maltspirer; mask.

1.2. Oljeholdige frø og frukter samt produkter og biprodukter av disse. Følgende produkter hører inn under

denne kategorien: 

rapsfrø, rapsekspeller og rapsskall; soya i form av bønner, kokt soya, ekspeller og skall; solsikke i form av

frø og ekspeller; bomull i form av frø og ekspeller; lin i form av frø og ekspeller; sesam i form av frø og

ekspeller; palmekjerne i form av ekspeller; rybsfrø i form av ekspeller og skall; gresskarfrø i form av

ekspeller; olivenpulp (fra fysisk ekstraksjon).

1.3. Belgvekstfrø samt produkter og biprodukter av disse. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

kikert i form av frø; perlebønne i form av frø; fôrskolm i form av frø som har vært underkastet en passende

varmebehandling; erter i form av frø, ertefôrmel og kli; bønnevikke i form av frø, fôrmel og kli; hestebønne

i form av frø; vikke i form av frø og lupin i form av frø.

1.4. Rotknoller og røtter samt produkter og biprodukter av disse. Følgende produkter hører inn under denne

kategorien:

sukkerbetepulp, tørket bete, potet, søtpotet i form av rotknoll, manioka i form av rot, potetpulp (biprodukt

ved ekstraksjon av potetstivelse), potetstivelse, potetprotein og tapioka.

1.5. Andre frø og frukter samt produkter og biprodukter av disse. Følgende produkter hører inn under denne

kategorien:

johannesbrødbelger, sitrusfruktmasse, pressrester av epler, tomat og druer.

1.6. Fôr, herunder grovfôr. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

luserne, lusernemel, kløver, kløvermel, gress (fra fôrvekster), gressmel, høy, ensilasje, halm fra korn og

rotvekster til fôr.
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1.7. Andre planter samt produkter og biprodukter av disse. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

melasse som bindemiddel i fôrblandinger, algemel (framstilt ved tørking og maling av tang og tare som

vaskes for å redusere jodinnholdet), pulvere og ekstrakter av planter, vegetabilske proteinekstrakter (bare til

unge dyr), krydder og krydderurter.

2. Fôrmidler av animalsk opprinnelse

2.1. Melk og melkeprodukter. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

rå melk som definert i artikkel 2 i direktiv 92/46/EØF(*), melkepulver, skummetmelk, skummetmelkpulver,

kjernemelk, kjernemelkpulver, myse, mysepulver, mysepulver med lavt sukkerinnhold, myseproteinpulver

(ekstrahert ved fysisk behandling), kaseinpulver og laktosepulver.

2.2. Fisk, andre saltvannsdyr samt produkter og biprodukter av disse. Følgende produkter hører inn under denne

kategorien:

fisk, fiskeolje og ikke raffinert torskelevertran; autolysater, hydrolysater og proteolysater fra fisk, bløtdyr

eller krepsdyr framstilt ved enzymprosess, også i løselig form, utelukkende til unge dyr; fiskemel. 

3. Fôrmidler av mineralsk opprinnelse

Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

Natrium:

ikke raffinert havsalt

ubehandlet steinsalt

natriumsulfat

natriumkarbonat

natriumhydrogenkarbonat

natriumklorid

Kalsium:

mergel

skall fra vanndyr (herunder bein fra tiarmet blekksprut)

kalsiumkarbonat

kalsiumlaktat

kalsiumglukonat

Fosfor:

dikalsiumfosfat fra bein

defluorinert dikalsiumfosfat

defluorinert monokalsiumfosfat

Magnesium:

vannfritt magnesium

magnesiumsulfat

magnesiumklorid

magnesiumkarbonat

Svovel:

natriumsulfat.»
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4. Ny del D, E og F skal lyde:

«D. TILSETNINGSSTOFFER I FÔRVARER, VISSE STOFFER SOM BRUKES I FÔRVARER (DIREKTIV

82/471/EØF) OG HJELPESTOFFER SOM BRUKES I FÔRVARER

1. Tilsetningsstoffer i fôrvarer

1.1. Mikronæringsstoffer. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

E 1 Jern:

jern(II)karbonat

jern(II)sulfat, monohydrat 

jern(III)oksid

E 2 Jod:

kalsiumjodat, vannfritt

kalsiumjodat, heksahydrat

kaliumjodid

E 3 Kobolt:

kobolt(II)sulfat, monohydrat og/eller heptahydrat

basisk kobolt(II)karbonat, monohydrat

E 4 Kobber:

kobber(II)oksid

basisk kobber(II)karbonat, monohydrat

kobber(II)sulfat, pentahydrat

E 5 Mangan:

mangan(II)karbonat

mangan (II og III) oksid

mangan(II)sulfat, mono- og/eller tetrahydrat

E 6 Sink:

sinkkarbonat

sinkoksid

sinksulfat, mono- og/eller heptahydrat

E 7 Molybden:

ammoniummolybdat, naturiummolybdat

E 8 Selen:

natriumselenat

natriumselenitt

1.2. Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. Følgende stoffer hører inn

under denne kategorien:

vitaminer som er tillatt i henhold til direktiv 70/524/EØF(**):

– fortrinnsvis framstilt av råstoffer som er naturlig til stede i fôrvarer,

eller

– syntetiske vitaminer som er identiske med naturlige vitaminer, bare til dyr med én mage.

1.3. Enzymer. Følgende stoffer hører inn under denne kategorien:

enzymer som er tillatt i henhold til direktiv 70/524/EØF.

1.4. Mikroorganismer. Følgende mikroorganismer hører inn under denne kategorien:

mikroorganismer som er tillatt i henhold til direktiv 70/524/EØF.
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1.5. Konserveringsmidler. Følgende stoffer hører inn under denne kategorien:

E 236 maursyre bare til ensilasje

E 260 eddiksyre bare til ensilasje

E 270 melkesyre bare til ensilasje

E 280 propionsyre bare til ensilasje

1.6. Bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler. Følgende stoffer hører inn under denne kategorien:

E 551b kolloidal silisiumoksid

E 551c kiselgur

E 553 sepiolitt

E 558 bentonitt

E 559 kaolin

E 561 vermikulitt

E 599 perlitt

2. Visse produkter som brukes i fôrvarer

Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

—

3. Hjelpestoffer som brukes i fôrvarer

3.1. Hjelpestoffer til ensilasje. Følgende produkter hører inn under denne kategorien:

havsalt, steinsalt, enzymer, gjær, myse, sukker, sukkerbetepulp, mel, melasse og melkesyre-, eddiksyre-,

maursyre- og propionsyrebakterier.

Når værforholdene ikke tillater tilstrekkelig gjæring, kan kontrollmyndigheten eller kontrollorganet tillate

bruk av melkesyre, maursyre, propionsyre og eddiksyre til ensilasjeproduksjon.

E. PRODUKTER SOM ER TILLATT TIL RENGJØRING OG DESINFISERING AV BYGNINGER OG ANLEGG

FOR HUSDYR (F.EKS. UTSTYR OG REDSKAPER)

Kalium- og natriumsåpe

Vann og damp

Kalkmelk

Kalk

Brent kalk

Natriumhypokloritt (f.eks. flytende blekemiddel)

Kaustisk soda

Kaliumhydroksid

Hydrogenpersoksid

Naturlige planteekstrakter

Sitronsyre, pereddiksyre, maursyre, melkesyre, oksalsyre og eddiksyre

Alkohol

Salpetersyre (melke- og meieriutstyr)

Fosforsyre (melke- og meieriutstyr)

Formaldehyd

Produkter til rengjøring og desinfisering av spener og melkeutstyr

Natriumkarbonat
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F. ANDRE PRODUKTER

(*) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 94/71/EF (EFT L 368 av 31.12.1994, s. 33).

(**) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 98/19/EF (EFT L 96 av 28.3.1998, s. 39).»

III. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

1. Overskriften til del A skal lyde: «A.1. Vekster og vegetabilske produkter fra landbruksproduksjon eller innhøsting».

2. Ny del A.2 skal lyde:

«A.2. Dyr og animalske produkter fra husdyrhold

1. Ved iverksetting av den kontrollordningen som særlig gjelder for husdyrhold, skal produsenten og

kontrollorganet utarbeide:

– en fullstendig beskrivelse av bygningene for husdyr, beitene, mosjonsarealene utendørs, luftegårdene

osv. og eventuelt lokalene for lagring, emballering og bearbeiding av husdyr, animalske produkter,

råstoffer og innsatsfaktorer,

– en fullstendig beskrivelse av anleggene for oppbevaring av husdyrgjødsel,

– en plan for spredning av den husdyrgjødsel som er avtalt med kontrollorganet eller kontrollmyndigheten

sammen med en fullstendig beskrivelse av de arealene som er avsatt til planteproduksjon,

– eventuelt bestemmelsene i kontrakter inngått med andre gårdbrukere om spredning av husdyrgjødsel,

– en forvaltningsplan for den enheten som driver økologisk husdyrhold (dvs. forvaltning med hensyn til

fôring, formering, helse osv.),

– alle konkrete tiltak som skal treffes på husdyrenheten for at bestemmelsene i denne forordning skal

kunne oppfylles.

Denne beskrivelsen og de tiltak som måtte være aktuelle, skal oppføres i en inspeksjonsrapport som skal

kontrasigneres av vedkommende produsent.

Rapporten skal dessuten inneholde produsentens forpliktelse til å utøve virksomheten i samsvar med 

artikkel 5 og 6 og ved eventuell overtredelse å akseptere anvendelse av tiltakene fastsatt i artikkel 9 nr. 9 og

eventuelt artikkel 10 nr. 3. 

2. De generelle kontrollkravene fastsatt i del A.1 punkt 1 og punkt 4-8 om vekster og vegetabilske produkter,

får anvendelse på dyr og animalske produkter.

Som unntak fra disse reglene er det tillatt å oppbevare allopatiske veterinærpreparater og antibiotika på

driftsenheten forutsatt at de er foreskrevet av en veterinær i forbindelse med behandlinger nevnt i vedlegg I,

at de oppbevares på et sted under tilsyn, og at det føres en journal over dem.

3. Dyrene skal til enhver tid være identifisert ved bruk av teknikker som er tilpasset hver art, enkeltvis for store

pattedyr, enkeltvis eller per parti for fjørfe og mindre pattedyr.

4. Det skal føres husdyrjournaler i form av et register som til enhver tid skal være tilgjengelig på driftsenheten

for kontrollmyndighetene eller kontrollorganene.

Journalene, som skal gi en fullstendig beskrivelse av driften av besetningen, skal inneholde følgende

opplysninger:

– etter art, dyr som ankommer driftsenheten: opprinnelse og ankomstdato, omleggingsperiode,

identifikasjonsmerke og tidligere veterinærforhold,

– dyr som forlater driftsenheten: alder, antall og vekt ved slakting, identifikasjonsmerke og bestemmelses-

sted,
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– eventuelle tap av dyr og grunnen til tapene,

– fôr: fôrtype, herunder fôrtilskudd, mengde av de forskjellige bestanddelene i rasjonen, perioder med

tilgang til utendørsarealer, perioder med beiteskifte dersom det er begrensninger på dette området,

– forebygging av sykdom, terapeutiske inngrep og veterinærbehandling: behandlingsdato, diagnose,

behandlingsproduktets art, behandlingsmåte, resepten fra veterinær for veterinærbehandling med

begrunnelse og de tilbakeholdelsestidene som gjelder før de animalske produktene kan markedsføres.

5. Dersom produsenten driver flere husdyrenheter i samme region, er de enhetene som produserer dyr eller

animalske produkter som ikke er omfattet av artikkel 1, også underkastet kontrollordningen når det gjelder

punkt 1 første, annet og tredje strekpunkt i denne delen om dyr og animalske produkter samt bestemmelsene

om programmet for husdyrhold, husdyrjournalene og prinsippene for oppbevaring av produkter som brukes

til husdyrhold.»

3. Overskriften til del B skal lyde:

«B. Enheter for tilberedning av vegetabilske og animalske produkter og næringsmidler som inneholder vegetabilske og

animalske produkter.»

4. Overskriften til del C skal lyde:

«C. Importører av vegetabilske produkter, animalske produkter og næringsmidler som inneholder vegetabilske og/eller

animalske produkter fra tredjestater».

IV. I vedlegg VI innsettes følgende avsnitt etter første avsnitt «Generelle prinsipper»:

«I påvente av at bestemmelsene i del A og B i dette vedlegg skal vedtas, og for å dekke særlig tilberedning av næringsmidler

som inneholder ett eller flere animalske produkter, får nasjonale regler anvendelse.»

V. Nytt vedlegg VII og VIII skal lyde:

«VEDLEGG VII

Høyeste antall dyr per hektar Høyeste antall dyr per hektar

Kategori eller art (tilsvarende 170 kg N/ha/år)

Hester på over seks måneder 2

Oppfôringskalver 5

Annet storfe på under ett år 5

Storfe på fra ett og inntil to år, hanner 3,3

Storfe på fra ett og inntil to år, hunner 3,3

Storfe på to år og over, hanner 2

Avlskviger 2,5

Oppfôringskviger 2,5

Melkekuer 2

Melkekuer tatt ut av produksjon 2

Andre kuer 2,5

Avlskaniner 100

Søyer 13,3

Geiter 13,3

Smågriser 7,4

Avlspurker 6,5

Oppfôringssvin 14

Andre svin 14

Broilere 580

Verpehøner 230
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VEDLEGG VIII

Minste innendørs og utendørs areal og andre karakteristika ved lokaler for de forskjellige produksjonsartene og

produksjonstypene 

1. STORFE, SAU OG SVIN

Innendørsareal Utendørsareal

(det nettoareal som dyrene skal (mosjonsareal, 

ha til rådighet) unntatt beiter)

Minste levende
m2/dyr m2/dyr

vekt (kg)

Avls- og oppfôringsstorfe og avls- og inntil 100 1,5 1,1

oppfôringshester inntil 200 2,5 1,9

inntil 350 4,0 3

over 350 5 med et minimum 3,7 med et minimum 

på 1 m2/100 kg på 0,75 m2/100 kg

Melkekuer 6 4,5

Avlsokser 10 30

Sauer og geiter 1,5 per sau/geit 2,5

0,35 per lam/kje med 0,5 per lam/kje

Purker med unger på inntil 40 dager 7,5 per purke 2,5

Oppfôringssvin inntil 50 0,8 0,6

inntil 85 1,1 0,8

inntil 110 1,3 1

Smågriser over 40 dager og 0,6 0,4

inntil 30 kg

Avlssvin 2,5 per hunndyr 1,9

6,0 per hanndyr 8,0



2. FJØRFE

Innendørsareal
Utendørsareal

(det nettoareal som dyrene
(m2 areal

skal ha til rådighet)
til rådighet 

på skift/dyr)
Antall dyr/m2 cm sittepinne/dyr rede

Verpehøner 6 18 8 verpehøner per 4, forutsatt at grensen 

rede eller ved felles på 170 kg N/ha/år

rede, 120 cm2 ikke overskrides

per fugl

Fjørfe til oppfôring 10 med høyst 20 (bare for 4 per broiler

(i faste lokaler) 21 kg levende perlehøns) og perlehøns

vekt/m2 4,5 per and

10 per kalkun

15 per gås

For alle nevnte arter

skal ikke grensen

på 170 kg N/ha/år 

overskrides

Fjørfe til oppfôring 16(*) i mobile 2,5, forutsatt at

(i mobile lokaler) fjørfehus med grensen på 170 kg

høyst 30 kg N/ha/år ikke 

levende vekt/m2 overskrides

(*) Bare i mobile hus der gulvarealet ikke overstiger 150 m2, som er åpne om natten.»
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