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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 produksjon i 
den enkelte driftsenhet fastsatt i vedlegg I til forordning 
(EØF) nr. 2092/91, må besetningene fôres med økologisk 
produsert fôr. En begrenset del av fôrrasjonen kan 
imidlertid omfatte omleggingsfôr som definert i artikkel 4 
nr. 24 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2) Produsenter i visse medlemsstater lider for tiden under 
mangel på økologisk fôr som følge av økologiske 
avlinger under gjennomsnittet, strengere lovfestede krav 
med hensyn til fôrs økologiske opprinnelse og voksende 
markeder for økologiske produkter. For å bøte på denne 
situasjonen bør det i et begrenset tidsrom tillates en 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 13.4.2007, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 18. 

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1997/2006 (EUT L 379 av 28.12.2006, s. 1).

  økning av den prosentdelen omleggingsfôr som kan 
inngå i fôrrasjonen.

3) En midlertidig økning av den tillatte prosentdelen av 
omleggingsfôr vil også sikre framtidige forsyninger 
av økologisk fôr og oppmuntre gårdbrukere til å 
legge om til økologisk landbruk ved at markedet for 
omleggingsfôrvarer bedres.

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

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

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 394/2007

av 12. april 2007

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

 2011/EØS/35/33

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

Utferdiget i Brussel, 12. april 2007.

 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 skal nr. 4.4 lyde:

«4.4.  Inntil 31. desember 2008 kan fôrrasjonen inneholde gjennomsnittlig inntil 50 % omleggingsfôr. Dersom 
omleggingsfôret kommer fra en av driftsenhetens egne enheter, kan denne andelen økes til 80 %.

Fra 1. januar 2009 kan fôrrasjonen inneholde gjennomsnittlig inntil 30 % omleggingsfôr. Dersom 
omleggingsfôret kommer fra en av driftsenhetens egne enheter, kan denne andelen økes til 60 %.

«Disse tallene skal uttrykkes som en prosentdel av tørrstoffet i fôrvarer av landbruksopprinnelse.»

____________


