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KOMMISJONEN FOR DE 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) Ifølge prinsippene for økologisk produksjon i den enkelte 
driftsenhet fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 
2092/91, må dyrene fôres med fôr fra økologisk landbruk. 
I en overgangsperiode som utløper 24. august 2005, kan 
gårdbrukere i begrenset omfang bruke konvensjonelt fôr 
dersom de kan godtgjøre at økologiske fôrvarer ikke er 
tilgjengelige.

2) Det ser ut til at det etter 24. august 2005 ikke vil 
være tilstrekkelige mengder av økologiske fôrmidler i 
Fellesskapet til å møte etterspørselen, særlig av fôrmidler 
som er rike på de proteiner som kreves for å opprettholde 
produksjonen for enmagede dyr og, i mindre utstrekning, 
for drøvtyggere.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 205 av 6.8.2005, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2006 av 22. september 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 30.11.2006, s. 27.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2254/2004 (EUT L 385 av 29.12.2004, s. 
20).

3) Overgangsperioden med tillatt bruk av konvensjonelle 
fôrvarer må derfor forlenges.

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

5) Ettersom bestemmelsen om bruk av konvensjonelle 
fôrvarer utløper 24. august 2005, haster tiltaket, og denne 
forordning bør derfor tre i kraft dagen etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning 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 (EF) nr. 2092/91 endres i samsvar med 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 25. august 2005.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1294/2005

av	5.	august	2005

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

2009/EØS/63/55

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

Utferdiget i Brussel, 5. august 2005.

 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:

Nr. 4.8 skal lyde:

«Som unntak fra nr. 4.2 kan det gis tillatelse til at det i begrenset omfang brukes konvensjonelle fôrvarer når 
gårdbrukerne kan godtgjøre overfor kontrollorganet eller kontrollmyndigheten i medlemsstaten at de ikke er i stand 
til å skaffe fôr som utelukkende kommer fra økologisk produksjon.

Den høyeste prosentandel av konvensjonelle fôrvarer som er tillatt per tolvmånedersperiode er:

a) for beitedyr: 5 % i tidsrommet 25. august 2005 til 31. desember 2007,

b) for andre arter:

–	 15 % i tidsrommet 25. august 2005 til 31. desember 2007,

–	 10 % i tidsrommet 1. januar 2008 til 31. desember 2009,

–	 5 % i tidsrommet 1. januar 2010 til 31. desember 2011.

Disse tallene skal beregnes på årsbasis som en prosentandel av tørrstoffet i fôr av landbruksopprinnelse. Den 
høyeste prosentandel konvensjonelle fôrvarer som er tillatt i dagsrasjonen, unntatt i den årlige beiteskifteperioden, 
er 25 % beregnet som en prosentandel av tørrstoffet.»


