
19.6.2008 Nr. 35/87EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DET EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 
av 24. Juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for 
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter 
og næringsmidler(1), særlig artikkel 13 annet strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Reglene for økologisk husdyrproduksjon ble først nylig 
harmonisert, og utviklingen innen sektoren i tiden 
etterpå har ennå ikke gitt et tilstrekkelig biologiske 
mangfold blant de økologisk oppdrettede husdyrene som 
er tilgjengelige på markedet. Det er derfor fortsatt behov 
for å lette utviklingen av økologisk husdyrproduksjon.

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2277/2003(2) om 
endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) 
nr. 2092/91 ble overgangsperioden for innsetting av 
konvensjonelle dyr i det økologiske produksjonssystemet 
forlenget til 31. desember 2004. Det har imidlertid vist seg 
at forlengelsen av fristen ikke var tilstrekkelig, særlig for 
fjørfeproduksjonen, da denne omfatter flere forskjellige 
faser innen forskjellige spesialiserte sektorer.

3) Det er derfor fortsatt nødvendig å bruke dyr som ikke 
er økologisk oppdrettet. Bestemmelsene om dyrenes 
opprinnelse bør derfor tilpasses.

4) Til tross for at det allerede er mulig å styrke 
opprinnelsesbestemmelsene for unghøner beregnet på

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 385 av 29.12.2004, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2005 av 30. september 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 66 av 22.12.2005, s. 9.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1481/2004 (EUT L 272 av 20.8.2004, s. 11).

(2) EUT L 336 av 23.12.2003, s. 68. 

 eggproduksjon, er produksjonsstandardene for disse 
dyrene ennå ikke harmonisert. Inntil slike standarder er 
innført, bør det, når økologisk oppdrettede unghøner ikke 
er tilgjengelige, være tillatt å sette unghøner beregnet 
på eggproduksjon som ikke er økologisk oppdrettet, når 
disse ikke er over 18 uker gamle, inn i en driftsenhet for 
økologisk husdyrproduksjon, forutsatt at visse vilkår er 
oppfylt. 

5) Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor 
endres.

6) Saken haster, da visse bestemmelser om dyrenes 
opprinnelse utløper 31. desember 2004, og denne 
forordning bør derfor tre i kraft dagen etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 14 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2005.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2254/2004

av 27. desember 2004

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

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

Utferdiget i Brussel, 27. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Mariann FISCHER BOEL

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

I del B i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:

a) Punkt 3.4 første og annet strekpunkt skal lyde:

«— unghøner beregnet på eggproduksjon og fjørfe beregnet på kjøttproduksjon skal være under tre dager 
gamle.»

b) Punkt 3.5 skal lyde:

«3.5 Dette unntaket skal kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ha gitt tillatelse til på forhånd.»

c) Punkt 3.6 skal lyde:

«3.6. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skal som et tredje unntak i nedenstående tilfeller tillate at 
besetningen eller flokken fornyes eller etableres på nytt når økologisk oppdrettede dyr ikke er tilgjengelige:

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

b) unghøner beregnet på eggproduksjon og fjørfe beregnet på kjøttproduksjon som er under tre dager 
gamle,

c) smågriser til avl som er oppdrettet i henhold til bestemmelsene i denne forordning, så snart de er avvent 
og forutsatt at de veier under 35 kg.

Unntaket nevnt i bokstav c) er tillatt i en overgangsperiode som utløper 31. juli 2006.»

d) Punkt 3.7 skal lyde:

«3.7 Uten hensyn til bestemmelsene fastsatt i punkt 3.4 og 3.6 kan unghøner beregnet på eggproduksjon, selv om 
de ikke er økologisk oppdrettet og forutsatt at de ikke er over 18 uker gamle, settes inn i en driftsenhet for 
økologisk husdyrproduksjon når det ikke er tilstrekkelig mange dyr tilgjengelig som er oppdrettet økologisk, 
forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

— vedkommende myndighet har gitt tillatelse til dette på forhånd, og

— fra og med 31. desember 2005 får bestemmelsene fastsatt i punkt 4 (Fôr) og punkt 5 (Sykdomsforebygging 
og veterinærbehandling) i dette vedlegg I anvendelse på unghøner som ikke er økologisk oppdrettet som 
skal settes inn i en økologisk dyreenhet.»

________________


