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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 599/2003
av 1. april 2003

om endring av forordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNION
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det
europeiske fellesskap,
under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(1) av
24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og
næringsmidler, sist endret ved kommisjonsforordning (EF)
nr. 223/2003(2), særlig artikkel 13 annet strekpunkt, og

5)

Tillatelsen skal medføre en forpliktelse for medlemsstatene til å underrette Kommisjonen.

6)

Komiteen nedsatt ved artikkel 14 i forordning (EØF)
nr. 2092/91 har ikke avgitt uttalelse innen fristen som
formannen har satt. Kommisjonen har fremlagt forslaget
for Rådet i samsvar med artikkel 14 fjerde ledd i forordning (EØF) nr. 2092/91. Siden Rådet ikke har truffet sin
beslutning innen fristen på tre måneder fastsatt i artikkel 14 femte ledd i nevnte forordning, skal Kommisjonen
vedta de foreslåtte tiltakene —

ut fra følgende betraktninger:
1)

Vern av dyrs helse og velferd bør hovedsakelig baseres
på forebygging, for eksempel valg av egnede raser og
stammer og hensiktsmessig og velbalansert fôring.

2)

I forordning (EØF) nr. 2092/91 er det fastsatt presise
krav til fôret. Særlig bør behovet for viktige stoffer, som
vitaminer, dekkes på en naturlig måte.

3)

4)

Reglene for økologisk husdyrproduksjon er blitt
harmonisert først ganske nylig, og oppdrettere kan fortsatt ha vanskeligheter med å skaffe dyr som kan tilpasse
seg lokale forhold og/eller tilfredsstillende oppdrettssystemer, og med å gi dyrene alle de viktige stoffene
de trenger for å oppnå en harmonisk vekst, særlig visse
fettløselige vitaminer for drøvtyggere.
I en overgangsperiode er det derfor nødvendig å tillate
et unntak for bruk av A-, D- og E-vitaminer på bestemte
vilkår.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:
a) Vedlegg I del B endres i samsvar med nr. 1 i vedlegget til
denne forordning.
b) Vedlegg II del C og D endres i samsvar med nr. 2 i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 1. april 2003.
For Kommisjonen
Franz FISCHLER
Medlem av Kommisjonen

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 85 av 2.4.2003, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2003 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. 22.
(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 31, av 6.2.2003, s. 3.
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VEDLEGG
1.

Del B nr. 4.10 i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 skal lyde:
«4.10. For fjørfe skal fôrblandingen som brukes ved oppfôringen, bestå av minst 65 % blanding av korn, proteinvekster og oljefrø.»

2.

I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:
a) i del C skal nytt nr. 2.3 lyde:
«2.3. Egg og eggprodukter til bruk som fjørfefôr, helst fra samme driftsenhet.»
b) I del D gjøres følgende endringer:
i) i punkt 1.2 innsettes følgende ledd:
«Som et unntak fra første ledd, og i en overgangsperiode som utløper 31. desember 2005, kan vedkommende myndighet i den enkelte medlemsstat tillate bruk av syntetiske vitaminer av type A, D og E for
drøvtyggere, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
–

de syntetiske vitaminene er identiske med de naturlige vitaminene, og

–

tillatelsen som gis av medlemsstatene, er basert på presise kriterier og meddelt Kommisjonen.

Produsentene skal få denne tillatelsen bare hvis de godtgjør, på en måte som oppfyller kravene fra medlemsstatens kontrollmyndighet eller kontrollorgan, at dyrenes helse og velferd ikke kan ivaretas uten bruk
av disse syntetiske vitaminene.»
ii) i nr. 2 innsettes følgende tekst:
– «Ølgjær».
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