
Nr. 58/64 17.11.2005EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 223/2003

av 5. februar 2003

om krav til merking knyttet til økologiske produksjonsmetoder for fôrvarer, fôrblandinger og  
fôrmidler og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-
peiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 
24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for land-
bruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og 
næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 473/2002(2), særlig artikkel 1 nr. 3 og artikkel 13 annet 
strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I henhold til artikkel 1 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 2092/91 
må det vedtas en forordning som fastsetter krav til merking 
og kontroll av samt forebyggende tiltak for fôrvarer, 
fôrblandinger og fôrmidler, i den grad disse kravene er 
knyttet til den økologiske produksjonsmetoden.

2)  Markedet for fôr til kjæledyr og markedet for fôr til 
pelsdyr skiller seg fra markedet for fôrvarer til andre 
produksjonsdyr. Reglene for merking, produksjon og 
kontroll fastsatt i henholdsvis artikkel 5, 6, 8 og 9 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91 gjelder dessuten ikke 
for akvakulturdyr eller akvakulturprodukter. Denne 
forordning får derfor anvendelse bare på fôrvarer til 
økologisk husdyrproduksjon, og ikke på fôr til kjæledyr, 
pelsdyr eller akvakulturdyr.

3)  De særskilte tiltakene angående merking av fôrvarer 
til økologisk husdyrproduksjon må gjøre det mulig 
for produsentene å identifisere hvilket fôr som kan 
brukes i samsvar med bestemmelsene om økologisk 
produksjonsmetode. Henvisningen til økologisk 
produksjonsmetode skal ikke presenteres på en måte 
som gjør at den framstår tydeligere enn beskrivelsen 
av eller betegnelsen på fôrvaren nevnt i henholdsvis 
rådsdirektiv 79/373/EØF av 2. april 1979 om markedsføring 
av fôrblandinger(3), sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/2/EF(4), og 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(5), sist endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/46/EF(6).

4) Prosentdelen av økologisk produserte fôrvarer, 
prosentdelen av produkter framstilt under omlegging 
til økologisk landbruk og den samlede prosentdelen av 
fôrvarer av landbruksopprinnelse skal dessuten angis i 
tørrvekt, slik at produsentene kan overholde reglene for 
dagsrasjoner fastsatt i del B i vedlegg I til forordning 
(EØF) nr. 2092/91. Del B i vedlegg I til nevnte forordning 
bør derfor også endres.

5) En rekke varemerker for produkter til bruk som fôr som 
ikke oppfyller kravene i forordning (EØF) nr. 2092/91, 
inneholder angivelser som de næringsdrivende kan oppfatte 
som en henvisning til økologisk produksjonsmetode. Det 
bør fastsettes en overgangsperiode som gjør det mulig 
for innehavere av slike varemerker å tilpasse seg til de 
nye reglene. Denne overgangsperioden bør imidlertid 
innvilges bare for varemerker som inneholder angivelser 
som nevnt ovenfor og som det ble levert en søknad om 
registrering for før kunngjøringen av rådsforordning 
(EF) nr. 1804/1999 av 19. juli 1999 om utfylling av 
forordning (EØF) nr. 2092/91 til å omfatte husdyrhold(7), 
og der den næringsdrivende er gjort behørig oppmerksom 
på at produktene ikke er produsert etter en økologisk 
produksjonsmetode.

6)  Minstekravene til kontroll og de forebyggende tiltakene 
for enheter som tilbereder fôrvarer gjør det nødvendig å 
innføre særskilte tiltak som bør innlemmes i vedlegg III 
til forordning (EØF) nr. 2092/91.

7)  Prinsippet om å holde alt utstyr som brukes i enheter 
som tilbereder økologiske fôrblandinger atskilt fra utstyr 
som brukes i samme enhet for vanlige fôrblandinger, 
anses som et effektivt middel for å hindre forekomst 
av produkter og stoffer som ikke er godkjent for bruk 
i den økologisk produksjonsmetoden. Dette prinsippet 
bør derfor innlemmes som en bestemmelse i vedlegg 
III til forordning (EØF) nr. 2092/91. En umiddelbar 
innføring av en slik bestemmelse antas imidlertid å få 
store økonomiske konsekvenser for fôrvareindustrien 
i flere medlemsstater og dermed for den økologiske 
landbrukssektoren. Av den grunn, og for å gi den 
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 31 av 6.2.2003, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2003 av 7. november 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 7 av 12.2.2004, s. 21.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 75 av 16.3.2002, s. 21.
(3) EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30.
(4) EFT L 63 av 6.3.2002, s. 23.
(5) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35.
(6) EFT L 234 av 1.9.2001, s. 55. (7) EFT L 222 av 24.8.1999, s. 1.



17.11.2005 Nr. 58/65EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

økologiske sektoren mulighet til å tilpasse seg til de nye 
kravene om atskilte produksjonslinjer, bør det være mulig 
å gjøre unntak fra denne bestemmelsen i en periode på 
fem år. Dette spørsmålet må dessuten gjennomgås grundig 
igjen i nær framtid på grunnlag av nye opplysninger og 
de erfaringer som da er gjort.

8)  Forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor endres.

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Denne forordning får anvendelse på fôrvarene, fôrblandingene 
og fôrmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) i forordning 
(EØF) nr. 2092/91 såfremt disse produktene er forsynt med 
eller skal forsynes med henvisninger til økologisk produk-
sjonsmetode. Denne forordning får ikke anvendelse på fôr til 
kjæledyr, pelsdyr eller akvakulturdyr.

Artikkel 2

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i artikkel 4 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91.

Videre menes med:

1.  «fôrmidler fra økologisk landbruk»: fôrmidler som er øko-
logisk produsert eller som er tilberedt fra slike fôrmidler,

2.  «fôrmidler fra produkter framstilt under omlegging til 
økologisk landbruk»: fôrmidler som er produsert under 
omleggingen eller som er tilberedt fra slike fôrmidler.

Artikkel 3

1.  Merking av samt reklame og handelsdokumenter for pro-
duktene nevnt i artikkel 1 kan ha en henvisning til økologisk 
produksjonsmetode bare dersom

a)  produktene er produsert, tilberedt eller importert av en 
næringsdrivende som er underlagt kontrolltiltakene fastsatt 
i artikkel 8 og 9 i forordning (EØF) nr. 2092/91, 

b)  produktene og fôrmidlene de består av samt ethvert annet 
stoff som er brukt ved tilberedningen av disse produktene, 
ikke har gjennomgått behandling som omfatter bruk av 
ioniserende stråling, 

c)  vilkårene nevnt i nr. 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17 og 4.18 
i del B i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 er  
oppfylt, 

d)  fôrmidler fra økologisk landbruk ikke inngår i produktet 
sammen med samme type fôrmidler produsert på konven-
sjonell måte, 

e)  fôrmidler fra produkter framstilt under omlegging til 
økologisk landbruk ikke inngår i produktet sammen med 
samme type fôrmidler produsert på konvensjonell måte.

2.  Uten at artikkel 4 og 5 berøres, skal henvisningen til 
økologisk produksjonsmetode nevnt i nr. 1 påføres bare med 
følgende angivelser:

a)  «økologisk produsert», dersom minst 95 % av produktets 
tørrstoff består av ett eller flere økologisk produserte fôr-
midler, 

b)  «kan brukes i økologisk landbruk i samsvar med forord-
ning (EØF) nr. 2092/91», dersom produktene inneholder 
varierende mengder fôrmidler fra økologisk landbruk og/
eller fôrmidler fra produkter framstilt under omlegging til 
økologisk landbruk og/eller konvensjonelle fôrmidler.

Artikkel 4

1.  Angivelsen nevnt i artikkel 3 nr. 2

a)  skal være atskilt fra opplysningen nevnt i artikkel 5 i direk-
tiv 79/373/EØF eller i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 96/25/EF, 

b)  skal ikke trykkes i en farge, et format eller en skrift-
type som gjør at den framstår tydeligere enn beskrivel-
sen av eller betegnelsen på fôrvaren nevnt i henholds-
vis artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i direktiv 79/373/EØF og  
artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i direktiv 96/25/EF, 

c)  skal i samme synsfelt inneholde en angivelse av vektpro-
senten i tørrstoff av

 i)  innholdet av fôrmidler fra økologisk landbruk,

 ii)  innholdet av fôrmidler fra produkter framstilt under 
omlegging til økologisk landbruk,

iii)  det samlede innhold av fôrmidler av landbruksopprin-
nelse,

d)  skal følges av navnet på og/eller kodenummeret til kon-
trollorganet eller -myndigheten som den næringsdrivende 
som har foretatt den siste tilberedningen, er underlagt, 

e)  skal følges av en liste med betegnelsene på fôrmidlene fra 
økologisk landbruk, 

f)  skal følges av en liste med betegnelsene på fôrmidlene  
fra produkter framstilt under omlegging til økologisk 
landbruk.
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2.  Angivelsene nevnt i artikkel 3 nr. 2 kan også følges 
av en henvisning til kravet om å bruke fôrvarene i samsvar 
med de bestemmelsene i del B i vedlegg I til forordning 
(EØF) nr. 2092/91 som gjelder sammensetningen av dagsrasjo-
nene.

3.  Den enkelte medlemsstat skal velge om den vil angi 
navnet på og/eller kodenummeret til kontrollorganet eller 
-myndigheten nevnt i nr. 1 bokstav d), og skal underrette 
Kommisjonen om sitt valg.

Artikkel 5

Varemerker og varebetegnelser som inneholder en angivelse 
som nevnt i artikkel 2 i forordning (EØF) nr. 2092/91, kan 
brukes bare dersom minst 95 % av produktets tørrstoff består 
av ett eller flere fôrmidler fra økologisk landbruk.

Artikkel 6

Som unntak fra artikkel 3, 4 og 5 kan varemerker som inne-
holder en angivelse som nevnt i artikkel 2 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91, fortsatt brukes fram til 1. juli 2006 i merkingen 

av og i reklame for produkter nevnt i artikkel 1 som ikke 
oppfyller kravene i denne forordning, dersom følgende vilkår 
er oppfylt:

a)  det er søkt om registrering av varemerket før 24. august 
1999, og varemerket er i samsvar med rådsdirektiv  
89/104/EØF(1), og

b)  varemerket er alltid forsynt med en tydelig, godt synlig 
og lettlest opplysning om at produktene ikke er framstilt 
etter økologisk produksjonsmetode i henhold til forordning 
(EØF) nr. 2092/91.

Artikkel 7

Del B i vedlegg I og vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91 
endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 8

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunn-
gjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 6. august 2003.

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

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2003.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 1.
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VEDLEGG

1.  Følgende setning tilføyes på slutten av nr. 4.4 i del B i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91:

 «Disse tallene skal uttrykkes som en prosentdel av tørrstoffet i fôrvarer av landbruksopprinnelse.»

2.  I vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:

2.1.  Teksten i nr. 2 i de alminnelige bestemmelsene skal lyde:

 «Næringsdrivende som allerede er i virksomhet på tidspunktet nevnt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 2491/2001, 
skal også være underlagt bestemmelsene i nr. 3 og bestemmelsene om innledende kontroll fastsatt i del A, B, C, 
D og E i de særlige bestemmelsene i dette vedlegg».

2.2.  Teksten i nr. 4 i de alminnelige bestemmelsene skal lyde:

 «Den ansvarlige næringsdrivende skal i god tid gi melding til kontrollorganet eller -myndigheten om eventuelle 
endringer i beskrivelsen eller i de konkrete tiltakene nevnt i nr. 3 og i bestemmelsene om innledende kontroll 
fastsatt i del A, B, C, D og E i de særlige bestemmelsene i dette vedlegg».

2.3.  I nr. 3 tredje avsnitt første strekpunkt i de alminnelige bestemmelsene skal følgende tilføyes etter «artikkel 11»:

 «og/eller forordning (EF) nr. 223/2003»

2.4.  I nr. 6 annet strekpunkt i de alminnelige bestemmelsene skal følgende tilføyes til slutt:

 «og, der det er relevant, sammensetningen av fôrblandingene.»

2.5.  Teksten i nr. 7 bokstav b) i de alminnelige bestemmelsene skal lyde:

 «navnet på produktet eller en beskrivelse av fôrblandingen, fulgt av en henvisning til den økologiske pro-
duksjonsmetoden i samsvar med henholdsvis artikkel 5 i denne forordning eller artikkel 3 i forordning 
(EF) nr. 223/2003.»

2.6.  Overskriften til del C i de særlige bestemmelsene skal lyde:

 «C.  Import av planter, planteprodukter, dyr, animalske produkter og næringsmidler som inneholder plantepro-
dukter og/eller animalske produkter, fôrvarer, fôrblandinger og fôrmidler fra tredjestater.»

2.7.  Ny del E skal lyde:

 «E — ENHETER SOM TILBEREDER FÔRVARER, FÔRBLANDINGER OG FÔRMIDLER

 Denne delen får anvendelse på alle enheter som driver med tilberedning som definert i artikkel 4 nr. 3 av produkter 
omhandlet i artikkel 1 nr. 1 bokstav c), for egen eller tredjemanns regning.

1.  Innledende kontroll

 Den fullstendige beskrivelsen av enheten nevnt i nr. 3 i de alminnelige bestemmelser i dette vedlegg skal inne-
holde følgende:

– angivelse av hvilke anlegg som benyttes til mottak, tilberedning og lagring av produkter beregnet på bruk som 
fôrvarer, før og etter slike former for virksomhet,

– angivelse av hvilke anlegg som benyttes til lagring av andre produkter som brukes i tilberedningen av fôrva-
rer,

– angivelse av hvilke anlegg som benyttes til lagring av rengjørings- og desinfeksjonsmidler,

– der det er nødvendig, beskrivelse i samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i direktiv 79/373/EØF av fôrblan-
dingen som den næringsdrivende akter å produsere og opplysninger om hvilken dyreart eller dyrekategori 
fôrblandingen er beregnet på,

– der det er nødvendig, betegnelsen på fôrmidlene den næringsdrivende akter å tilberede.

 Tiltakene nevnt i nr. 3 i de alminnelige bestemmelsene i dette vedlegg som den næringsdrivende skal iverksette 
for å sikre at bestemmelsene i denne forordning blir overholdt, må omfatte:

– opplysninger om hvilke forebyggende tiltak som skal iverksettes for å redusere risikoen for forurensning fra 
stoffer eller produkter som ikke er godkjent, hvilke rengjøringstiltak som er gjennomført, og om kontrollen 
av om de har vært effektive,

– identifisering av alle sider ved virksomheten som er av avgjørende betydning for til enhver tid å kunne garan-
tere at produkter omhandlet i artikkel 1 nr. 1 bokstav c) som tilberedes i slike enheter, er i samsvar med denne 
forordning og med forordning (EF) nr. 223/2003,

– opprettelse, innføring, overholdelse og ajourføring av egnede framgangsmåter etter prinsippene i HACCP-
systemet (risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter).
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 Kontrollorganet eller -myndigheten skal benytte disse framgangsmåtene for å foreta en generell vurdering av risi-
koene knyttet til hver enkelt tilberedningsenhet og utarbeide en kontrollplan. Denne kontrollplanen skal omfatte 
et minsteantall stikkprøver, avhengig av de risikoer som antas å foreligge.

2.  Regnskap

 For at det skal kunne foretas en tilfredsstillende kontroll av virksomheten, skal regnskapsdokumentasjonen nevnt 
i nr. 6 i de alminnelige bestemmelsene i dette vedlegg inneholde opplysninger om tilsetningsstoffenes og fôrmid-
lenes opprinnelse, art og mengde, og om salget av de ferdige produktene.

3.  Tilberedningsenheter

 Ved tilberedningen av produktene må den næringsdrivende sikre at

a)  økologisk produserte fôrvarer eller fôrvarer framstilt av slike, fôrvarer framstilt under omlegging eller fôrva-
rer framstilt av slike og konvensjonelle fôrvarer holdes effektivt fysisk atskilt fra hverandre, 

b)  alt utstyr som brukes i enheter som tilbereder fôrblandinger som omfattes av denne forordning, holdes full-
stendig atskilt fra utstyr som brukes for fôrblandinger som ikke omfattes av denne forordning.

 Som unntak fra bestemmelsene i første ledd bokstav b) kan virksomheten fortsette fram til og med 31. desem-
ber 2007 ved hjelp av samme utstyr, forutsatt at

– det er sikret tidsmessig atskillelse og foretatt egnet rengjøring, som også er kontrollert, før tilberedningen av 
produktene som omfattes av denne forordning starter; den næringsdrivende skal dokumentere disse formene 
for virksomhet,

– den næringsdrivende må sørge for at alle egnede tiltak er iverksatt, avhengig av de risikoer som ble vurdert 
i samsvar med bestemmelsene i nr. 1 og, når det er nødvendig, sørge for at produkter som ikke er i samsvar 
med denne forordning, ikke markedsføres med en henvisning til økologisk produksjonsmåte.

 Unntaket fastsatt i annet ledd forutsetter at det på forhånd er innhentet godkjenning fra kontrollorganet eller -myn-
digheten. Slik godkjenning kan gis for én eller flere former for tilberedningsvirksomhet.

 Kommisjonen skal begynne gjennomgåelsen av bestemmelsene i første ledd bokstav b) innen 31. desember 2003. 
I lys av denne gjennomgåelsen kan om nødvendig datoen 31. desember 2007 endres.

4.  Inspeksjonsbesøk

 I tillegg til den fullstendige årlige kontrollen skal kontrollorganet eller -myndigheten foreta målrettede inspek-
sjonsbesøk basert på en generell vurdering av mulig risiko for mangel på samsvar med denne forordning; kon-
trollorganet eller -myndigheten skal undersøke de kritiske kontrollpunktene som den næringsdrivende har påpekt 
særlig nøye med sikte på å fastslå om overvåkings- og kontrollvirksomheten utføres som forutsatt. Alle områder 
som den næringsdrivende bruker til sin virksomhet, kan inspiseres så ofte som den foreliggende risiko tilsier.

5.  Transport av produkter til andre produksjons-/tilberedningsenheter eller lagringssteder

 Den næringsdrivende skal sikre at følgende vilkår overholdes:

a)  under transport må økologisk produserte fôrvarer eller fôrvarer framstilt av slike, fôrvarer framstilt under 
omlegging eller fôrvarer framstilt av slike og konvensjonelle fôrvarer holdes effektivt fysisk atskilt fra hver-
andre, 

b)  kjøretøyer og/eller beholdere som har transportert produkter som ikke omfattes av denne forordning, kan 
brukes til å transportere produkter som omfattes av denne forordning, forutsatt at:

– det er foretatt egnet rengjøring, som også er kontrollert, før transporten av produktene som omfattes av 
denne forordning starter; den næringsdrivende skal dokumentere disse formene for virksomhet,

– den næringsdrivende må sikre at alle egnede tiltak er iverksatt, avhengig av de risikoene som ble vurdert i 
samsvar med nr. 1, og om nødvendig sørge for at produkter som ikke er i samsvar med denne forordning, 
ikke markedsføres med en henvisning til økologisk produksjonsmetode,

– kontrollorganet eller -myndigheten som den næringsdrivende er underlagt, er blitt underrettet om og har 
godkjent slik transport. Slik godkjenning kan gis for én eller flere transporter, 

c)  de ferdige produktene nevnt i denne forordning skal transporteres fysisk eller tidsmessig atskilt fra andre 
ferdige produkter, 

d)  under transporten må mengden av produkter ved start og hver enkelt mengde som leveres i løpet av en leve-
ringsrunde, registreres.
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6.  Mottak av produkter

 Ved mottak av et produkt nevnt i artikkel 1 skal den næringsdrivende, når dette kreves, kontrollere at emballasjen 
eller beholderen er lukket og at opplysningene nevnt i nr. 7 i de alminnelige bestemmelser i dette vedlegg forelig-
ger. Den næringsdrivende skal kontrollere at informasjonen på etiketten nevnt i nr. 7 i de alminnelige bestem-
melsene stemmer overens med informasjonen på følgedokumentene. Resultatet av denne kontrollen skal angis 
uttrykkelig i regnskapet nevnt i nr. 6 i de alminnelige bestemmelsene.


