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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 392/2004

av 24. februar 2004

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

2007/EØS/26/36

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,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EØF) nr. 2092/91(2) fastsetter en 
harmonisert ramme for produksjon, merking og kontroll 
av landbruksprodukter som er forsynt med eller skal 
forsynes med opplysninger som viser til en økologisk 
produksjonsmetode.

2) Forordning (EØF) nr. 2092/91 fastsetter også en 
beskyttelse på fellesskapsplan av visse ord som brukes 
for å opplyse forbrukere om at et næringsmiddel, en 
fôrvare eller ingredienser som inngår i næringsmiddelet 
eller fôrvaren, er framstilt i samsvar med en økologisk 
produksjonsmetode omhandlet i nevnte forordning. 
Denne beskyttelsen får også anvendelse på vanlige 
avledninger eller kortformer av disse ordene, enten de 
brukes alene eller i kombinasjon med andre ord, og 
uavhengig av hvilket språk som benyttes. For å fjerne 
eventuelle muligheter for feiltolkning med hensyn til 
beskyttelsens omfang, bør nevnte forordning endres.

3) Forordning (EØF) nr. 2092/91 fastsetter dessuten at 
næringsdrivende som produserer, tilbereder eller 
importerer fra tredjestater produkter som er omfattet av 
forordningen, skal være underlagt en kontrollordning. I 
de senere år er noen produkter som er påført opplysninger 
som viser til en økologisk produksjonsmetode blitt 
markedsført uten å være i samsvar med forordning (EØF) 
nr. 2092/91. Nylig er dessuten produkter fra økologisk 
landbruk blitt forurenset av ugressmidler under lagring.  
 
 
 
 
 
 
 

Det er derfor nødvendig å styrke kontrollordningen og la 
den omfatte alle næringsdrivende i hele produksjons- og 
tilberedningsprosessen.

4) I samsvar med prinsippet om en risikobasert metode 
kan det i noen tilfeller synes urimelig å stille krav om 
melding og kontroll til visse typer detaljister. Det er 
derfor hensiktsmessig å gi medlemsstatene mulighet til å 
unnta slike næringsdrivende fra disse kravene.

5) For å ivareta taushetsplikten skal kontrollmyndigheter og 
-organer ikke bringe videre informasjon og opplysninger 
som de har fått i forbindelse med kontrollen. 
Kontrollmyndigheter og -organer bør likevel kunne 
utveksle opplysninger for å bedre sporbarheten og sikre 
at forordning (EØF) nr. 2092/91 overholdes under hele 
produksjons- og tilberedningsprosessen.

6) Siden fellesskapslogoen som viser at produktene er 
omfattet av den særlige kontrollordningen, kan 
påføres produkter importert fra tredjestater, bør det av 
klarhetshensyn fastsettes at tilsvarende kontrollkrav skal 
gjelde for slike produkter.

7) Datoen for anvendelse av de nye kravene til melding og 
kontroll bør utsettes, slik at de nødvendige tilpasninger 
kan foretas, særlig i medlemsstater der det for tiden ikke 
finnes slike krav. Dette bør ikke berøre kontrollkrav som 
allerede finnes på nasjonalt plan.

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 3.3.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2004 av 24. september 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 10.3.2005, s. 37.

(1) Uttalelse av 4. desember 2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 2277/2003 (EUT L 336 av 23.12.2003, s. 
68).
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

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

1. Artikkel 2 skal lyde:

 «Artikkel 2

 I denne forordning anses et produkt å være forsynt med 
opplysning om økologisk produksjonsmetode når produktet, 
dets ingredienser eller fôrmidlene ved merking eller 
reklame eller i handelsdokumentene er beskrevet med ord 
som leder kjøperen til å tro at produktet, dets ingredienser 
eller fôrmidlene er framstilt etter produksjonsreglene 
fastsatt i artikkel 6. Særlig skal nedenstående ord eller 
vanlige avledninger (som bio, øko osv.) eller kortformer av 
disse, alene eller i kombinasjon med andre ord, anses som 
opplysninger som viser til økologisk produksjonsmetode 
i hele Fellesskapet og på ethvert fellesskapsspråk, med 
mindre ordene viser til noe annet enn landbruksprodukter 
i næringsmidler eller fôrvaren, eller helt åpenbart ikke har 
noen forbindelse med denne produksjonsmetoden:

– på spansk: ecológico

– på dansk: økologisk

– på tysk: ökologisch

– på gresk: βιολογικό

– på engelsk: organic

– på fransk: biologique

– på italiensk: biologico

– på nederlandsk: biologisch

– på portugisisk: biológico

– på finsk: luonnonmukainen

– på svensk: ekologisk.»

2. Artikkel 8 nr. 1 skal lyde:

 «1. Enhver næringsdrivende som produserer, tilbereder, 
lagrer eller importerer produkter nevnt i artikkel 1 fra 
en tredjestat med sikte på å markedsføre dem, eller som 
markedsfører slike produkter, skal:

a) melde fra om denne virksomheten til vedkommende 
myndighet i den medlemsstat der virksomheten 
utøves; meldingen skal omfatte opplysningene oppført 
i vedlegg IV,

b) la driftsenheten underlegges kontrollordningen fastsatt 
i artikkel 9.

 Medlemsstatene kan unnta næringsdrivende som selger 
slike produkter direkte til sluttforbruker eller sluttbruker 
fra anvendelsen av dette nummer, forutsatt at de ikke 
produserer, tilbereder eller lagrer slike produkter, unntatt 
i forbindelse med salgsstedet, eller at de ikke importerer 
slike produkter fra en tredjestat.

 Når en næringsdrivende overlater noen av virksomhetene 
nevnt i første ledd til tredjemann, skal den næringsdrivende 
likevel omfattes av kravene nevnt i bokstav a) og b), og 
virksomheten som er overlatt til tredjemann, skal være 
omfattet av kontrollordningen nevnt i artikkel 9.»

3. I artikkel 9 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

 «1. Medlemsstatene skal opprette en 
kontrollordning som skal ivaretas av en eller flere 
utpekte kontrollmyndigheter og/eller av private 
godkjente instanser som næringsdrivende nevnt i 
artikkel 8 nr. 1 skal være underlagt.»

b) I nr. 7 bokstav b) tilføyes følgende nye punktum:

 «På anmodning, og med behørig begrunnelse i 
nødvendigheten av å sikre at produktene er framstilt 
i samsvar med denne forordning, skal de likevel 
utveksle med andre kontrollmyndigheter eller 
godkjente kontrollorganer relevante opplysninger om 
resultatene av kontrollene. De kan også utveksle slike 
opplysninger på eget initiativ.»

c) I nr. 9 skal bokstav a) lyde:

«a) dersom det konstateres en uregelmessighet 
med hensyn til gjennomføringen av artikkel 5 
og 6 eller bestemmelsene i artikkel 3 og 4 i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 223/2003 av 
5. februar 2003 om krav til merking knyttet 
til økologiske produksjonsmetoder for 
fôrvarer, fôrblandinger og fôrmidler(*) eller 
gjennomføringen av tiltakene oppført i vedlegg 
III, fjerne opplysningene nevnt i artikkel 2 som 
viser til økologisk produksjonsmetode, fra hele det 
parti eller fra hele den produksjon som er berørt av 
uregelmessigheten,

____________
(*)  EUT L 31 av 6.2.2003, s. 3.»

4. Artikkel 10 nr. 1 bokstav b) skal lyde:

«b) de under alle ledd i produksjonen og tilberedningen 
har vært underlagt kontrollordningen fastsatt i artikkel 
9, eller, når det gjelder importerte produkter, omfattet 
av tilsvarende tiltak; for produkter importert i samsvar 
med artikkel 11 nr. 6, skal gjennomføringen av 
kontrollordningen oppfylle krav som tilsvarer kravene 
fastsatt i artikkel 9, særlig nr. 4.»

Artikkel 2

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

Artikkel 1 nr. 2 får anvendelse fra 1. juli 2005.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 24. februar 2004.

 For Rådet

 J. WALSH

 Formann


