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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) I samsvar med prinsippene for økologisk landbruk bør 
produksjonsdyr ha adgang til utendørs områder eller 
beiteområder når værforholdene tillater det.

2) Gjeldende regler for økologisk produskjon fastsetter 
et unntak fra dette prinsippet for pattedyr i de tilfeller 
fellesskapskrav eller nasjonale krav knyttet til bestemte 
dyrehelseproblemer hindrer disse dyrenes adgang til 
utendørs områder. Det er imidlertid ikke fastsatt noe 
unntak for fjørfe i organisk landbruk.

3) I lys av den aktuelle bekymring for spredning av aviær 
influensa, er det nødvendig å ta i betraktning forebyggende 
tiltak som kan innebære at fjørfe må være innendørs. 
Av hensyn til konsekvens og klarhet, og for å sikre at 
systemet for økologisk fjørfeproduksjon opprettholdes, må 
dessuten produsentene tillates å holde sitt fjørfe innendørs 
uten å miste sin status som økologiske produsenter i de 
tilfeller restriksjoner, herunder veterinærrestriksjoner, 
som vedtas på grunnlag av fellesskapsretten med det 
formål å beskytte folkehelsen og dyrehelsen, hindrer 
fjørfes adgang til utendørs områder eller beiteområder.

4) Begrensning av adgangen til luftegårder for fjørfe som 
er vant til permanent adgang til friluft kan skade deres 
velferd. For å redusere de negative virkningene av slike 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 121 av 6.5.2006, s. 36, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 12.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 592/2006 (EUT L 104 av 13.4.2006, 
s. 13).

tiltak skal dyrene ha permanent tilgang til tilstrekkelige 
mengder grovfôr og egnet materiale slik at hver fugl kan 
innta grovfôr, skrape og ta støvbad etter behov.

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

6) Det er et akutt behov for tiltakene fastsatt i denne 
forordning, tatt i betraktning at restriksjoner allerede 
anvendes i visse medlemsstater. Denne forordning bør 
derfor tre i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske 
unions tidende.

7) 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

I del B i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 skal nytt 
nr. 8.4.7 lyde:

«8.4.7.  Uten hensyn til bestemmelsene fastsatt i nr. 8.4.2 
og 8.4.5 kan fjørfe holdes innendørs i de tilfeller 
restriksjoner, herunder veterinærrestriksjoner, som 
vedtas på grunnlag av fellesskapsretten med det 
formål å beskytte folkehelsen og dyrehelsen, hindrer 
eller begrenser fjørfes adgang til luftegårder.

 Når fjørfe holdes innendørs, skal det ha permanent 
tilgang til tilstrekkelige mengder grovfôr og 
egnet materiale til at fjørfeets etologiske behov 
tilfredsstilles.

 Kommisjonen skal innen 15. oktober 2006 
undersøke anvendelsen av dette nummer, særlig 
med hensyn til krav til dyrs velferd.»

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 699/2006

av 5. mai 2006

om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 når det gjelder vilkårene for fjørfes 
adgang til luftegårder(*)
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Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 5. mai 2006.

 For Kommisjonen
 Mariann FISCHER BOEL

 Medlem av Kommisjonen
_______________________


