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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 889/2008 

av 5. september 2008 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om 

økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, 

merking og kontroll(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økolo-

giske produkter og om oppheving av forordning (EØF) 

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 9 nr. 4, artikkel 11 annet ledd, 

artikkel 12 nr. 3, artikkel 14 nr. 2, artikkel 16 nr. 3 bokstav c), 

artikkel 17 nr. 2, artikkel 18 nr. 5, artikkel 19 nr. 3 annet ledd, 

artikkel 21 nr. 2, artikkel 22 nr. 1, artikkel 24 nr. 3, artikkel 25 

nr. 3, artikkel 26, artikkel 28 nr. 6, artikkel 29 nr. 3 og 

artikkel 38 bokstav a), b), c) og e) og artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 834/2007, særlig avdeling III, IV og 

V, fastsetter grunnleggende krav med hensyn til produk-

sjon, merking og kontroll av økologiske produkter innen 

plante- og husdyrsektoren. Det bør fastsettes nærmere 

regler for gjennomføring av disse kravene. 

2) Det vil ta lengre tid å utarbeide nye nærmere produk-

sjonsregler på EU-plan for visse dyrearter, økologisk 

akvakultur, tang og tare og gjær som brukes som 

næringsmiddel eller fôr, og derfor bør disse reglene 

utarbeides i en senere framgangsmåte. Det er derfor 

hensiktsmessig at de nevnte produktene unntas fra 

denne forordnings virkeområde. For visse husdyrarter, 

akvakulturprodukter og tang og tare bør imidlertid de 

fellesskapsreglene som er fastsatt for produksjon, 

kontroll og merking, få tilsvarende anvendelse for disse 

produktene, i samsvar med artikkel 42 i forordning (EF) 

nr. 834/2007. 

3) Visse definisjoner bør fastsettes for å unngå tve-

tydigheter og for å sikre ensartet anvendelse av reglene 

for økologisk produksjon. 

4) Ved økologisk planteproduksjon får plantene næring 

hovedsakelig gjennom økosystemet i jordbunnen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

Følgelig bør hydrokultur, der plantene vokser med 

røttene i et uvirksomt medium med løselige mineraler 

og næringsstoffer, ikke tillates. 

5) Ved økologisk planteproduksjon brukes ulike dyr-

kingsmetoder og begrensede mengder tungt løselige 

gjødsler og jordforbedringsmidler. Disse metodene bør 

derfor spesifiseres. Særlig bør det fastsettes vilkår for 

bruk av visse ikke-syntetiske produkter. 

6) Bruken av pesticider, som kan ha skadevirkninger på 

miljøet eller gi restmengder i landbruksprodukter, bør 

begrenses vesentlig. Forebyggende tiltak for å bekjempe 

skadedyr, sykdommer og ugress bør prioriteres. I tillegg 

bør det fastsettes vilkår for bruk av visse plantevern-

midler. 

7) I henhold til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(2) var 

det i økologisk landbruk tillatt å bruke visse plantevern-

midler, gjødsler og jordforbedringsmidler i tillegg til 

visse ikke-økologiske fôrmidler og tilsetningsstoffer og 

tekniske hjelpestoffer i fôrvarer samt visse rengjørings- 

og desinfeksjonsmidler, forutsatt at det skjedde på 

nærmere fastsatte vilkår. For å sikre kontinuitet i 

økologisk landbruk bør de aktuelle produktene og 

stoffene fortsatt være tillatt, i samsvar med bestemmel-

sene i artikkel 16 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) 

nr. 834/2007. Av klarhetshensyn bør de produktene og 

stoffene som var tillatt i henhold til forordning (EØF) 

nr. 2092/91, oppføres i vedleggene til denne forordning. 

Andre produkter og stoffer kan i framtiden føres opp på 

disse listene på et annet rettslig grunnlag, nemlig 

artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007. Det er 

derfor hensiktsmessig å angi de enkelte produkt- og 

stoffkategorienes særlige status med et symbol i listen.  

  

(2) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. 

2019/EØS/47/05 
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8) Økologisk landbruk er basert på en helhetlig metode 

som innebærer at husdyrproduksjonen er knyttet til 

jorden, der den gjødselen som produseres, brukes som 

næring i produksjonen av avlinger. Ettersom husdyrhold 

alltid innebærer bruk av landbruksarealer, bør jordløs 

husdyrproduksjon forbys. Ved valg av raser i økologisk 

husdyrproduksjon bør det tas hensyn til dyrenes evne til 

å tilpasse seg lokale forhold, deres levedyktighet og 

deres motstandskraft mot sykdommer, og det bør 

oppmuntres til bredt biologisk mangfold. 

9) Under visse omstendigheter kan det være vanskelig for 

driftsansvarlige å få tak i økologiske avlsdyr fra et 

begrenset genmateriale, noe som kan hemme sektorens 

utvikling. Derfor bør det for avlsformål være mulig ta 

inn et begrenset antall ikke-økologiske dyr på en 

driftsenhet. 

10) Økologisk husdyrhold bør sikre at dyrenes atferds-

messige behov tilfredsstilles. I så henseende bør 

lokalene for alle husdyrarter oppfylle dyrenes behov 

både med hensyn til ventilasjon, lys, plass og 

bekvemmelighet, og det bør være tilstrekkelig plass til 

at hvert enkelt dyr har god bevegelsesfrihet og mulighet 

til å utvikle sin naturlige sosiale atferd. Særlige regler 

for oppstallingsforhold og dyreholdspraksis bør fast-

settes for visse dyr, herunder bier. De særlige reglene 

for oppstallingsforhold bør sikre et høyt nivå av 

dyrevelferd, som er et prioritert område innen økologisk 

husdyrhold, og bør derfor gå lenger enn de fellesskaps-

standardene for dyrevelferd som gjelder for landbruket 

generelt. Økologisk dyreholdspraksis bør hindre at 

fjørfe oppdrettes for raskt. Det bør derfor fastsettes 

særlige bestemmelser for å unngå intensive oppdretts-

metoder. Særlig skal fjørfe enten oppdrettes inntil de når 

en gitt minstealder, eller komme fra en saktevoksende 

fjørferase, slik at det uansett ikke finnes noe som 

oppmuntrer til å bruke intensive oppdrettsmetoder. 

11) I de fleste tilfeller bør dyrene ha fri tilgang til uten-

dørsarealer for beiting når værforholdene tillater det, og 

utendørsarealene bør i prinsippet inngå i en hensikts-

messig rotasjonsordning. 

12) For å unngå at naturressurser som jord og vann foruren-

ses av næringsstoffer, bør det fastsettes en øvre grense 

for bruk av gjødsel per hektar og for antall husdyr per 

hektar. Denne grensen bør være knyttet til nitrogen-

innholdet i gjødselen. 

13) Lemlesting som fører til stress, skade, sykdom eller 

lidelse for dyrene, bør være forbudt. Særlige inngrep 

som har vesentlig betydning for visse produksjonstyper, 

eller som foretas av hensyn til dyrs eller menneskers 

sikkerhet, kan imidlertid tillates på særlige vilkår. 

14) Dyrene bør gis gress, fôr og fôrvarer som er framstilt i 

henhold til reglene for økologisk landbruk, og som 

fortrinnsvis kommer fra egen driftsenhet, idet det tas 

hensyn til dyrenes fysiologiske behov. For å oppfylle 

dyrenes grunnleggende ernæringsbehov kan det være 

nødvendig å bruke visse mineraler, sporstoffer og 

vitaminer på nærmere fastsatte vilkår. 

15) Ettersom de regionale forskjellene knyttet til klimatiske 

forhold og tilgjengelige fôrkilder forventes å vedvare 

når det gjelder økologiske drøvtyggeres muligheter til å 

få i seg de nødvendige essensielle vitaminene A, D og E 

gjennom sine fôrrasjoner, bør bruk av slike vitaminer 

for drøvtyggere være tillatt. 

16) Dyrehelsen bør hovedsakelig sikres gjennom sykdoms-

forebygging. I tillegg bør det treffes særlige rengjørings- 

og desinfeksjonstiltak. 

17) Forebyggende bruk av allopatiske legemidler framstilt 

ved kjemisk syntese er ikke tillatt i økologisk landbruk. 

Ved sykdom eller skade hos et dyr som krever 

umiddelbar behandling, bør bruken av kjemisk allo-

patiske legemidler framstilt ved kjemisk syntese 

begrenses til et absolutt minimum. For å sikre den øko-

logiske produksjonens integritet for forbrukerne bør det 

videre være mulig å treffe begrensende tiltak, for 

eksempel dobling av tilbakeholdingstiden etter bruk av 

allopatiske legemidler framstilt ved kjemisk syntese. 

18) Det bør fastsettes særlige regler for sykdoms-

forebygging og veterinærbehandling innen biavl. 

19) Driftsansvarlige som produserer fôr eller næringsmidler, 

bør være forpliktet til å anvende hensiktsmessige 

framgangsmåter basert på en systematisk identifisering 

av kritiske trinn i foredlingen for å sikre at de framstilte 

foredlede produktene er i samsvar med reglene for 

økologisk produksjon. 

20) Visse ikke-økologiske produkter og stoffer er nød-

vendige for å kunne produsere visse foredlede øko-

logiske næringsmidler eller fôrvarer. Det vil ta lengre tid 

å harmonisere reglene for framstilling av vin på 

fellesskapsplan. De nevnte produktene bør derfor 

utelukkes til vinframstilling inntil det fastsettes særlige 

regler for dette i en senere framgangsmåte. 

21) Når det gjelder foredling av økologiske næringsmidler, 

var bruk av visse ingredienser av ikke-landbruks-

opprinnelse, visse tekniske hjelpestoffer og visse ikke-

økologiske ingredienser av landbruksopprinnelse tillatt i 

henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91 på nærmere 

fastsatte vilkår. For å kunne sikre kontinuitet i økologisk 

landbruk bør de aktuelle produktene og stoffene fortsatt 

være tillatt, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 21 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007. Av klarhetshensyn 

bør dessuten de produktene og stoffene som var tillatt i 

henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91, oppføres i 

vedleggene til denne forordning. Andre produkter og 
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stoffer kan i framtiden føres opp på disse listene på et 

annet rettslig grunnlag, nemlig artikkel 21 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 834/2007. Det er derfor hensikts-

messig å angi de enkelte produkt- og stoffkategorienes 

særlige status med et symbol i listen. 

22) På visse vilkår kan økologiske produkter og ikke-

økologiske produkter innsamles og transporteres 

samtidig. Det bør fastsettes særlige bestemmelser for å 

sikre at økologiske produkter holdes tilbørlig atskilt fra 

ikke-økologiske produkter i forbindelse med håndte-

ringen, for å unngå sammenblanding. 

23) Omlegging til økologiske produksjonsmetoder krever en 

viss tilpasningstid for alle midler som brukes. Avhengig 

av tidligere landbruksproduksjon bør det fastsettes 

særlige tidsrom for de ulike produksjonssektorene. 

24) I henhold til artikkel 22 i forordning (EF) nr. 834/2007 

bør det fastsettes særlige vilkår for anvendelsen av 

unntakene fastsatt i nevnte artikkel. Slike vilkår bør 

fastsettes for situasjoner der det ikke er mulig å skaffe 

økologiske dyr, økologisk fôr, økologisk bivoks, 

økologiske frø eller settepoteter og økologiske ingre-

dienser, samt for situasjoner der det er særlige 

problemer i tilknytning til husdyrproduksjon, og for 

katastrofesituasjoner. 

25) Geografiske og strukturelle forskjeller i landbruket og 

klimatiske begrensninger kan hemme utviklingen av 

økologisk produksjon i visse regioner, og det bør derfor 

gis unntak for visse former for praksis når det gjelder 

kravene til bygninger og anlegg for husdyr. Tjoring av 

dyr bør derfor tillates på nærmere fastsatte vilkår i 

driftsenheter som er små på grunn av sin geografiske 

beliggenhet og sine strukturelle begrensninger, særlig i 

fjellområder, men bare dersom det ikke er mulig å holde 

dyrene i grupper som er tilpasset deres atferdsmessige 

behov. 

26) For å sikre utviklingen av en framvoksende sektor for 

økologisk husdyrproduksjon ble det i samsvar med 

forordning (EØF) nr. 2092/91 gitt flere midlertidige 

unntak med hensyn til tjoring av dyr, oppstallings-

forhold og dyretetthet. For ikke å forstyrre produksjonen 

innen sektoren for økologisk husdyrproduksjon bør 

disse unntakene fortsette å gjelde til deres gyldighetstid 

utløper. 

27) I betraktning av den store betydningen bestøvning har i 

sektoren for økologisk biavl, bør det være mulig å gi 

unntak for parallellproduksjon av økologiske og ikke-

økologiske biavlsenheter i samme driftsenhet. 

28) Gårdbrukere kan under visse omstendigheter finne det 

vanskelig å skaffe forsyninger av økologisk oppdrettede 

husdyr og økologiske fôrvarer. Derfor bør det tillates at 

et begrenset antall innsatsvarer fra ikke-økologisk 

produksjon brukes i begrensede mengder. 

29) Produsenter som driver økologisk produksjon, har lagt 

ned en betydelig innsats for å utvikle produksjonen av 

økologiske frø og økologisk vegetativt materiale for å 

skape et bredt utvalg av plantesorter som det finnes 

økologiske frø og økologisk vegetativt forme-

ringsmateriale til. For mange arter er mengdene frø og 

vegetativt formeringsmateriale av økologisk opprinnelse 

fortsatt ikke tilstrekkelig. I slike tilfeller bør det være 

tillatt å bruke frø og vegetativt formeringsmateriale av 

ikke-økologisk opprinnelse. 

30) For å hjelpe driftsansvarlige med å finne økologiske frø 

og settepoteter bør hver medlemsstat sørge for at det 

opprettes en database som inneholder de sortene som 

det finnes økologiske frø og økologiske settepoteter av 

på markedet. 

31) Ved håndtering av voksent storfe kan dyreholderen eller 

andre personer komme til skade. I den siste oppfô-

ringsfasen for pattedyr, særlig storfe, bør det derfor 

kunne gis unntak. 

32) Katastrofesituasjoner eller omfattende dyre- eller 

plantesykdommer kan få alvorlige konsekvenser for den 

økologiske produksjonen i berørte regioner. Hensikts-

messige tiltak må treffes for å sikre at landbruket 

opprettholdes eller eventuelt gjenopptas. I de berørte 

områdene bør det derfor gis mulighet til at det i et 

begrenset tidsrom kan brukes ikke-økologiske dyr eller 

ikke-økologisk fôr. 

33) I samsvar med artikkel 24 nr. 3 og artikkel 25 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 bør det fastsettes særlige 

kriterier for presentasjon, sammensetning, størrelse og 

utforming av fellesskapslogoen, og for presentasjon og 

sammensetning av kodenummeret til kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet samt for angivelse av 

det stedet der landbruksproduktet er produsert. 

34) I henhold til artikkel 26 i forordning (EF) nr. 834/2007 

bør det fastsettes særlige krav til merking av økologisk 

fôr som tar hensyn til fôrsorter og fôrsammensetning og 

til de tverrgående merkingsbestemmelsene som gjelder 

for fôr.  
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35) I tillegg til den kontrollordningen som er basert på 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 

av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at 

fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmel-

sene om dyrs helse og velferd overholdes(3), bør det 

fastsettes særlige kontrolltiltak, særlig nærmere krav til 

alle ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribu-

sjonen av økologiske produkter. 

36) Kommisjonen bør kunne bruke de opplysningene som 

medlemsstatene sender den, direkte og så effektivt som 

mulig, til håndteringen av statistiske opplysninger og 

referansedata. For at dette målet skal nås, bør alle 

opplysninger som skal gjøres tilgjengelige eller 

utveksles mellom medlemsstatene og Kommisjonen, 

sendes elektronisk eller i digital form. 

37) Utveksling av opplysninger og dokumenter mellom 

Kommisjonen og medlemsstatene foregår normalt 

elektronisk eller i digital form, og det samme gjelder når 

medlemsstatene sender Kommisjonen opplysninger eller 

gjør opplysninger tilgjengelige for den. For å forbedre 

måten slik utveksling av opplysninger håndteres på 

innenfor rammen av reglene for økologisk produksjon, 

er det nødvendig å tilpasse de eksisterende datasys-

temene eller å innføre nye. Det bør fastsettes at disse 

tiltakene skal treffes av Kommisjonen og gjennomføres 

etter at medlemsstatene er blitt underrettet via Komiteen 

for økologisk produksjon. 

38) Vilkårene for behandling av opplysninger i disse 

datasystemene samt formen på og innholdet i de 

dokumentene som skal sendes inn i henhold til 

forordning (EF) nr. 834/2007, må tilpasses hyppig for å 

ta hensyn til endringer i de gjeldende reglene eller 

forvaltningskravene. De dokumentene som medlems-

statene skal sende inn, bør også ha en ensartet 

utforming. For å nå disse målene og for å forenkle 

framgangsmåtene og sikre at datasystemene kan settes i 

drift umiddelbart, bør dokumentenes form og innhold 

  

(3) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, 

s. 1. 

fastsettes på grunnlag av maler eller spørreskjemaer, 

som bør tilpasses og ajourføres av Kommisjonen etter at 

den har underrettet Komiteen for økologisk produksjon. 

39) Det bør fastsettes overgangstiltak for visse bestemmel-

ser i forordning (EØF) nr. 2092/91, slik at kontinuiteten 

i den økologiske produksjonen ikke settes i fare. 

40) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 207/93 av  

29. januar 1993 om fastsettelse av innholdet i 

vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om 

økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter 

og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmid-

ler og om fastsettelse av nærmere regler om gjennom-

føringen av bestemmelsene i artikkel 5 nr. 4 i nevnte 

forordning(4), kommisjonsforordning (EF) nr. 1452/ 

2003 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i 

artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) 

nr. 2092/91 med hensyn til visse arter av frø og 

vegetativt formeringsmateriale og om fastsettelse av 

saksbehandlingsregler og kriterier for dette unntaket(5) 

og kommisjonsforordning (EF) nr. 223/2003 av 

5. februar 2003 om krav til merking knyttet til økolo-

giske produksjonsmetoder for fôrvarer, fôrblandinger og 

fôrmidler og om endring av rådsforordning (EØF) 

nr. 2092/91(6) bør oppheves og erstattes av en ny 

forordning. 

41) Forordning (EØF) nr. 2092/91 oppheves ved forordning 

(EF) nr. 834/2007 med virkning fra 1. januar 2009. 

Mange av dens bestemmelser bør imidlertid, med visse 

tilpasninger, fortsette å gjelde og bør derfor vedtas 

innenfor rammen av denne forordning. Av klar-

hetshensyn bør det settes opp en sammenligningstabell 

som viser forholdet mellom bestemmelsene i forordning 

(EØF) nr. 2092/91 og bestemmelsene i denne forord-

ning. 

42) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING:  

  

(4) EFT L 25 av 2.2.1993, s. 5. 

(5) EUT L 206 av 15.8.2003, s. 17. 

(6) EUT L 31 av 6.2.2003, s. 3. 
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AVDELING I 

INNLEDENDE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordning fastsetter særlige regler for økologisk 

produksjon, merking og kontroll av produkter nevnt i artikkel 1 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

2. Denne forordning får ikke anvendelse på følgende 

produkter: 

a) Akvakulturprodukter. 

b) Tang og tare. 

c) Andre husdyrarter enn dem som er nevnt i artikkel 7. 

d) Gjær som brukes som næringsmiddel eller fôr. 

Imidlertid får avdeling II, III og IV tilsvarende anvendelse på 

produktene nevnt i første ledd bokstav a), b) og c) inntil det er 

fastsatt nærmere produksjonsregler for disse produktene på 

grunnlag av forordning (EF) nr. 834/2007. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 834/2007, og videre menes med 

a) «ikke-økologisk» at noe ikke stammer fra eller ikke er 

knyttet til en produksjon i samsvar med forordning (EF) 

nr. 834/2007 og denne forordning, 

b) «veterinærpreparater» preparatene definert i artikkel 1 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(7) om 

innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater, 

c) «importør» den fysiske eller juridiske personen i Felles-

skapet som enten selv eller gjennom en representant 

innfører en sending med sikte på frigivelse for fri 

omsetning i Fellesskapet, 

d) «første mottaker» den fysiske eller juridiske personen som 

den importerte sendingen leveres til, og som vil motta den 

for videre bearbeiding og/eller markedsføring, 

e) «driftsenhet» alle produksjonsenheter som drives med 

felles ledelse for det formål å produsere landbruks-

produkter, 

f) «produksjonsenhet» alle aktiva som brukes i en produk-

sjonssektor, som produksjonssteder, skifter, beitemark, 

  

(7) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. 

utendørsarealer, bygninger til husdyr, lokaler til lagring av 

avlinger, planteprodukter, animalske produkter, råvarer og 

andre innsatsvarer som er relevante for denne bestemte 

produksjonssektoren, 

g) «hydrokultur» en dyrkingsmetode der plantene vokser med 

røttene i en uorganisk næringsløsning eller i et uvirksomt 

medium, som perlitt, grus eller mineralull som tilsettes en 

næringsløsning, 

h) «veterinærbehandling» alle former for helbredende eller 

forebyggende behandlinger av en gitt sykdom, 

i) «omleggingsfôrvarer» fôrvarer som er produsert i perioden 

for omlegging til økologisk produksjon, med unntak av fôr 

som er innhøstet de første tolv månedene etter begynnelsen 

av omleggingen som nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

AVDELING II 

REGLER FOR PRODUKSJON, FOREDLING, EMBALLERING, 

TRANSPORT OG LAGRING AV ØKOLOGISKE PRODUKTER 

KAPITTEL 1 

Planteproduksjon 

Artikkel 3 

Jordforvaltning og gjødsling 

1. Dersom plantenes næringsbehov ikke kan dekkes 

gjennom tiltakene fastsatt i artikkel 12 nr. 1 bokstav a), b) og c) 

i forordning (EF) nr. 834/2007, kan bare gjødsel og jord-

forbedringsmidler nevnt i vedlegg I til denne forordning brukes 

til økologisk produksjon, og bare i den grad det er nødvendig. 

Driftsansvarlige skal oppbevare underlagsdokumenter som 

bekrefter behovet for å bruke produktet. 

2. Den samlede mengden husdyrgjødsel som definert i 

rådsdirektiv 91/676/EØF(8) om beskyttelse av vann mot 

forurensning forårsaket av nitrater fra landbruket, og som 

brukes på driftsenheten, skal ikke overstige 170 kg nitrogen per 

år per hektar landbruksareal i drift. Denne grensen skal bare 

gjelde for bruk av husdyrgjødsel, tørket husdyrgjødsel og 

dehydrert hønsegjødsel, komposterte dyreekskrementer, 

herunder hønsegjødsel, kompostert husdyrgjødsel og flytende 

dyreekskrementer. 

3. Enheter som driver økologisk landbruk, kan inngå 

skriftlige samarbeidsavtaler utelukkende med andre drifts-

enheter eller foretak som oppfyller reglene for økologisk 

produksjon, med sikte på å spre overskytende gjødsel fra 

økologisk produksjon. Den øvre grensen nevnt i nr. 2 skal 

beregnes på grunnlag av samtlige økologiske produksjons-

enheter som deltar i et slikt samarbeid.  

  

(8)  EFT L 375 av 31.12.1991, s. 1. 
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4. Egnede mikroorganismekulturer kan brukes til å forbedre 

jordens allmenne tilstand eller tilgjengeligheten av nærings-

stoffer i jorden eller i avlingene. 

5. For å aktivere komposten kan det benyttes egnede 

plantebaserte preparater eller mikroorganismekulturer. 

Artikkel 4 

Forbud mot hydrokultur 

Hydrokultur er forbudt. 

Artikkel 5 

Håndtering av skadedyr, sykdommer og ugress 

1. Dersom plantene ikke kan beskyttes tilstrekkelig mot 

skadedyr og sykdommer gjennom tiltakene fastsatt i artikkel 12 

nr. 1 bokstav a), b), c) og g) i forordning (EF) nr. 834/2007, kan 

bare produktene nevnt i vedlegg II til denne forordning brukes i 

økologisk produksjon. Driftsansvarlige skal oppbevare underlags-

dokumenter som bekrefter behovet for å bruke produktet. 

2. For produkter som brukes i feller og dispensere, bortsett 

fra feromondispensere, skal fellene og/eller dispenserne 

forhindre at stoffer avgis til miljøet og forhindre kontakt 

mellom stoffene og avlingene som dyrkes. Fellene skal samles 

inn etter bruk og fjernes på en sikker måte. 

Artikkel 6 

Særlige regler for produksjon av sopp 

Til produksjon av sopp kan det brukes dyrkingsmedier dersom 

de er sammensatt bare av følgende bestanddeler: 

a) Husdyrgjødsel og dyreekskrementer 

i) som enten kommer fra driftsenheter som drives etter 

økologisk produksjonsmetode, 

ii) eller er nevnt i vedlegg I, bare når produktet angitt i 

punkt i) ikke er tilgjengelig, og når de ikke overskrider 

25 % av den samlede vekten av dyrkingsmediets 

bestanddeler, unntatt overtrekksmaterialet og eventuelt 

tilsatt vann, før kompostering. 

b) Andre produkter av landbruksopprinnelse enn dem som er 

nevnt i bokstav a), fra driftsenheter som drives etter 

økologisk produksjonsmetode. 

c) Torv som ikke er behandlet kjemisk. 

d) Trevirke som ikke er behandlet med kjemikalier etter 

felling. 

e) Mineralprodukter nevnt i vedlegg I, vann og jord. 

KAPITTEL 2 

Husdyrproduksjon 

Artikkel 7 

Virkeområde 

Dette kapittelet fastsetter nærmere produksjonsregler for 

følgende arter: storfe, herunder bubalus- og bisonarter, dyr av 

hestefamilien, svin, sauer, geiter, fjørfe (arter nevnt i 

vedlegg III) og bier. 

Avsni t t  1  

Dyrenes  oppr innel se  

Artikkel 8 

Økologiske dyrs opprinnelse 

1. Ved valg av raser eller stammer skal det tas hensyn til 

dyrenes evne til å tilpasse seg lokale forhold, deres 

levedyktighet og deres motstandskraft mot sykdommer. Videre 

skal dyrerasene eller -stammene velges med henblikk på å 

unngå visse sykdommer eller helseproblemer som forbindes 

med visse raser eller stammer som brukes innenfor intensiv 

produksjon, f.eks. stressyndrom hos svin, PSE-syndrom (blekt, 

mykt og væskedrivende kjøtt), plutselig død, spontanabort og 

vanskelige fødsler som krever keisersnitt. Stedegne raser og 

stammer skal foretrekkes. 

2. Når det gjelder bier, skal det fortrinnsvis brukes Apis 

mellifera og lokale økotyper av disse. 

Artikkel 9 

Ikke-økologiske dyrs opprinnelse 

1. I henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav a) ii) i forordning 

(EF) nr. 834/2007 kan ikke-økologiske dyr innføres på en 

driftsenhet for avlsformål bare dersom det ikke finnes et 

tilstrekkelig antall økologiske dyr, og med forbehold for 

vilkårene i nr. 2–5 i denne artikkel. 

2. Når en besetning eller flokk etableres for første gang, skal 

ikke-økologiske unge pattedyr oppdrettes i samsvar med 

reglene for økologisk produksjon så snart de er avvent. 

Dessuten skal følgende begrensninger gjelde den datoen dyret 

føres inn i besetningen: 

a) Bøfler, kalver og føll skal være under seks måneder gamle. 

b) Lam og kje skal være under 60 dager gamle. 

c) Smågriser skal veie under 35 kg.  
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3. Ikke-økologiske voksne hannpattedyr og hunnpattedyr 

som ikke har født, som innsettes til fornyelse av en besetning 

eller flokk, skal oppdrettes etter reglene for økologisk produk-

sjon. Videre skal antallet hunnpattedyr være underlagt følgende 

begrensninger per år: 

a) Høyst 10 % av andelen voksne dyr av hestefamilien eller 

storfe, herunder bubalus- og bisonarter, og 20 % av voksne 

svin, sauer og geiter, kan være hunndyr. 

b) For enheter med færre enn ti dyr av hestefamilien eller 

storfe, eller med færre enn fem svin, sauer eller geiter, kan 

det til fornyelse av besetningen som nevnt ovenfor, høyst 

innsettes ett dyr per år. 

Bestemmelsen i dette nummer vil bli revidert i 2012 med 

henblikk på utfasing. 

4. Etter forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet 

kan prosentandelene nevnt i nr. 3 økes til 40 % i følgende 

særlige tilfeller: 

a) Ved en betydelig utvidelse av oppdrettet. 

b) Ved skifte av rase. 

c) Ved utvikling av en ny spesialisering av besetningen. 

d) Når raser står i fare for å forsvinne fra landbruket som 

fastsatt i vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1974/2006(9); i så tilfelle trenger ikke dyr av slike raser 

nødvendigvis være dyr som ikke har født. 

5. Ved fornyelse av bigårder kan 10 % per år av bidron-

ningene og svermene i den økologiske produksjonsenheten 

erstattes av ikke-økologiske bidronninger og svermer, forutsatt 

at bidronningene og svermene plasseres i bikuber der tavlene 

eller byggevokstavlene kommer fra økologiske produksjons-

enheter. 

Avsni t t  2  

Husdy rlokaler og  dyreholdspraks i s  

Artikkel 10 

Regler som gjelder oppstallingsforhold 

1. Isolasjon, oppvarming og ventilasjon i bygningen skal 

sikre at luftsirkulasjonen, støvnivået, temperaturen, den relative 

luftfuktigheten og gasskonsentrasjonen ligger innenfor grenser 

som ikke er skadelige for dyrene. Bygningen skal ha rikelig 

naturlig ventilasjon og lys. 

  

(9) EUT L 368 av 23.12.2006, s. 15. 

2. Husdyrlokaler er ikke obligatorisk i områder der de 

klimatiske forholdene tillater at dyrene lever utendørs. 

3. Dyretettheten i bygninger skal sikre dyrenes velvære og 

velferd og dekke deres artsspesifikke behov, som særlig 

avhenger av dyrenes art, rase og alder. Den skal også være 

tilpasset dyrenes atferdsmessige behov, som særlig avhenger av 

gruppens størrelse og dyrenes kjønn. Dyretettheten skal sikre 

dyrenes velferd ved at de har nok plass til å kunne stå naturlig, 

lett kunne legge seg ned, snu seg, stelle seg, innta alle naturlige 

stillinger og gjøre alle naturlige bevegelser, som å strekke seg 

og slå med vingene. 

4. Minste areal innendørs og utendørs og andre særtrekk ved 

lokalene for de forskjellige dyreartene og -kategoriene er 

fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 11 

Særlige regler for oppstallingsforhold og dyreholdspraksis 

for pattedyr 

1. Gulvet i husdyrlokalene skal være plant, men ikke glatt. 

Minst halvparten av det samlede gulvarealet innendørs som 

angitt i vedlegg III, skal være fast, det vil si ikke bestå av 

spaltegulv eller drenerende gulv. 

2. Lokalene skal ha en bekvem, ren og tørr ligge-/hvileplass 

av tilstrekkelig størrelse, som består av fast dekke uten spalter. 

Hvileområdet skal ha tilstrekkelig med tørt strø. Strøet skal 

bestå av halm eller annet egnet naturmateriale. Strøet kan 

forbedres og anrikes med alle de mineralproduktene som er 

angitt i vedlegg I. 

3. Uten hensyn til artikkel 3 nr. 3 i rådsdirektiv 91/629/ 

EØF(10) er det forbudt å sette kalver som er over én uke gamle, 

i separate binger. 

4. Uten hensyn til artikkel 3 nr. 8 i rådsdirektiv 91/ 

630/EØF(11) skal purker holdes i grupper, bortsett fra i siste del 

av drektighetsperioden og i dieperioden. 

5. Smågriser skal ikke holdes på spaltegulv eller i bur. 

6. Svin skal kunne gjøre fra seg og rote i mosjonsarealene. 

Til roting kan det brukes forskjellige typer materiale.  

  

(10)  EFT L 340 av 11.12.1991, s. 28. 

(11)  EFT L 340 av 11.12.1991, s. 33. 
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Artikkel 12 

Særlige regler for oppstallingsforhold og dyreholdspraksis 

for fjørfe 

1. Fjørfe skal ikke holdes i bur. 

2. Vannfugler skal ha tilgang til et vannløp, en dam, en sjø 

eller et basseng når været og de hygieniske forholdene tillater 

det, slik at deres artsspesifikke behov kan dekkes og kravene til 

dyrevelferd oppfylles. 

3. Bygninger til alt fjørfe skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Minst en tredel av gulvarealet skal være fast, det vil si ikke 

bestå av spaltegulv eller drenerende gulv, og være dekket 

med strø som for eksempel halm, trespon, sand eller torv. 

b) I fjørfehus for verpehøner skal en tilstrekkelig stor del av 

det gulvarealet som er tilgjengelig for hønene, være 

tilgjengelig for oppsamling av ekskrementer. 

c) De skal ha vagler som i antall og størrelse skal være 

tilpasset flokkens omfang og fuglenes størrelse, som 

fastsatt i vedlegg III. 

d) De skal ha utgangs- og inngangshull av en størrelse som 

passer til fuglene, og med en sammenlagt lengde på minst 

4 m per 100 m2 av det arealet i huset som fuglene har 

tilgang til. 

e) I hvert fjørfehus skal det være høyst 

i) 4 800 kyllinger, 

ii) 3 000 verpehøner, 

iii) 5 200 perlehøns, 

iv) 4 000 hunner av moskusand eller pekingand, 3 200 

hanner av moskusand eller pekingand eller 3 200 

andre ender, 

v) 2 500 kapuner, gjess eller kalkuner. 

f) Det samlede fjørfehusarealet som brukes til kjøttproduksjon 

på en enkelt produksjonsenhet, skal ikke overstige 1 600 m2. 

g) Fjørfehusene skal være bygget slik at fuglene har lett 

tilgang til utendørsarealer. 

4. For verpehøner kan naturlig dagslys suppleres med 

kunstig belysning for å sikre lys i inntil 16 timer hver dag, med 

en sammenhengende hvileperiode om natten uten kunstig lys på 

minst åtte timer. 

5. For å forebygge bruk av intensive oppdrettsmetoder skal 

fjørfe enten oppdrettes til de når en gitt minstealder, eller 

komme fra en saktevoksende fjørferase. Dersom den drifts-

ansvarlige ikke bruker saktevoksende fjørferaser, skal laveste 

alder for slakting være 

a) 81 dager for kyllinger, 

b) 150 dager for kapuner, 

c) 49 dager for pekingender, 

d) 70 dager for hunnmoskusender, 

e) 84 dager for hannmoskusender, 

f) 92 dager for stokkender, 

g) 94 dager for perlehøns, 

h) 140 dager for hannkalkuner og gjess, og 

i) 100 dager for hunnkalkuner. 

Vedkommende myndighet skal fastsette kriterier for saktevok-

sende raser eller utarbeide en liste over slike raser og formidle 

disse opplysningene til driftsansvarlige, andre medlemsstater og 

Kommisjonen. 

Artikkel 13 

Særlige krav til biavl og regler for bigårder 

1. Bigårdenes plassering skal være slik at nektar- og 

pollenkildene i en radius på 3 km fra bigården hovedsakelig 

består av økologisk produserte avlinger og/eller har et 

viltvoksende planteliv og/eller avlinger som er behandlet med 

metoder som har liten miljøvirkning, tilsvarende dem som er 

beskrevet i artikkel 36 i rådsforordning (EF) nr. 1698/2005(12) 

eller i artikkel 22 i rådsforordning (EF) nr. 1257/1999(13), og 

som ikke kan påvirke biavlsproduktenes økologiske status. 

Ovennevnte krav gjelder ikke for områder der det ikke 

forekommer blomstring, eller når biene er i dvale. 

2. Medlemsstatene kan utpeke regioner eller områder der det 

ikke kan drives biavl i samsvar med reglene for økologisk 

produksjon. 

3. Bikubene skal være laget hovedsakelig av naturlige 

materialer som ikke medfører noen risiko for forurensning av 

miljøet eller biavlsproduktene.  

  

(12) EUT L 277 av 21.10.2005, s. 1. 

(13) EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80. 
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4. Voks til nye tavler skal komme fra økologiske produk-

sjonsenheter. 

5. Med forbehold for artikkel 25 kan det bare brukes natur-

produkter som propolis, voks og vegetabilske oljer i bikubene. 

6. Det er forbudt å bruke kjemisk-syntetiske repellenter 

under slynging av honning. 

7. Det er forbudt å bruke yngeltavler til slynging av honning. 

Artikkel 14 

Tilgang til utendørsarealer 

1. Utendørsarealer kan være delvis overbygd. 

2. I henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) iii) i forordning 

(EF) nr. 834/2007 skal planteetere ha tilgang til beitemark når 

forholdene tillater det. 

3. Når planteetere har tilgang til beitemark i beiteperioden, 

og når vinterlokalene gir dyrene mulighet til å bevege seg fritt, 

kan kravet om tilgang til utendørsarealer fravikes i 

vintermånedene. 

4. Uten hensyn til nr. 2 skal avlsokser på over ett år ha 

tilgang til beitemark eller et utendørsareal. 

5. Fjørfe skal ha tilgang til et utendørsareal i minst en tredel 

av livet sitt.  

6. Utendørsarealer for fjørfe skal være dekket hovedsakelig 

med vegetasjon, gi rimelig ly og gi dyrene lett tilgang til et 

tilstrekkelig antall trau og fôrhekker. 

7. Når fjørfe holdes innendørs som følge av begrensninger 

eller forpliktelser som er pålagt på grunnlag av fellesskaps-

regelverk, skal det til enhver tid ha tilgang til tilstrekkelige 

mengder grovfôr og egnet materiale til at fjørfeets etologiske 

behov tilfredsstilles. 

Artikkel 15 

Dyretetthet 

1. Den totale dyretettheten skal være slik at grensen på 

170 kg nitrogen per år per hektar landbruksareal nevnt i 

artikkel 3 nr. 2 ikke overskrides. 

2. For å fastslå den rette dyretettheten som nevnt ovenfor 

skal vedkommende myndighet fastsette det antallet husdyr som 

tilsvarer ovennevnte grense, med utgangspunkt i tallene oppført 

i vedlegg IV eller de relevante nasjonale bestemmelsene som er 

vedtatt i samsvar med direktiv 91/676/EØF. 

Artikkel 16 

Forbud mot jordløs husdyrproduksjon 

Jordløs husdyrproduksjon der den driftsansvarlige ikke 

forvalter landbruksarealer og/eller ikke har inngått en skriftlig 

samarbeidsavtale med en annen driftsansvarlig i samsvar med 

artikkel 3 nr. 3, er forbudt. 

Artikkel 17 

Samtidig produksjon av økologiske og ikke-økologiske 

husdyr 

1. Det kan holdes ikke-økologiske husdyr på driftsenheten, 

forutsatt at de oppdrettes i enheter der bygningene og skiftene 

er klart atskilt fra de enhetene der produksjonen skjer i samsvar 

med reglene for økologisk produksjon, og forutsatt at det dreier 

seg om dyr av andre arter. 

2. Ikke-økologiske husdyr kan benytte økologisk beitemark i 

en begrenset periode hvert år, forutsatt at dyrene kommer fra et 

driftssystem som fastsatt i nr. 3 bokstav b), og at det ikke 

samtidig er økologiske dyr til stede på den aktuelle 

beitemarken. 

3. Økologiske dyr kan beite på felles beitemark, forutsatt at 

a) marken ikke på minst tre år er blitt behandlet med 

produkter som ikke er godkjent for økologisk produksjon, 

b) de ikke-økologiske dyrene som bruker den aktuelle marken, 

kommer fra et driftssystem tilsvarende det som er beskrevet 

i artikkel 36 i forordning (EF) nr. 1698/2005 eller i 

artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1257/1999, 

c) ingen animalske produkter fra økologiske dyr anses for å 

stamme fra økologisk produksjon mens de bruker denne 

marken, med mindre det kan godtgjøres at disse dyrene har 

vært holdt tilstrekkelig atskilt fra ikke-økologiske dyr. 

4. Dyrene kan i beiteskifteperioden beite på ikke-økologisk 

mark når de vandrer fra ett beiteområde til et annet. Inntaket av 

ikke-økologisk fôr i form av gress og annen vegetasjon i dette 

tidsrommet skal ikke overstige 10 % av samlet årlig fôrrasjon. 

Dette tallet skal beregnes som en prosentandel av tørrstoffet i 

fôrvarer av landbruksopprinnelse. 

5. Driftsansvarlige skal oppbevare underlagsdokumenter 

som bekrefter anvendelsen av bestemmelsene i denne artikkel.  
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Artikkel 18 

Håndtering av dyr 

1. Inngrep som festing av strikk på halen til sauer, 

halekupering, tannklipping, nebbtrimming og avhorning skal 

ikke foretas rutinemessig i økologisk landbruk. Vedkommende 

myndighet kan imidlertid fra tilfelle til tilfelle tillate noen av 

disse inngrepene av sikkerhetsmessige grunner eller dersom de 

er nødvendige for å forbedre dyrenes helse, velferd eller 

hygiene. 

Dyrenes lidelse skal begrenses til et minimum ved bruk av 

hensiktsmessig anestesi og/eller analgesi og ved at inngrepene 

bare foretas ved dyrenes mest hensiktsmessige alder og av 

kvalifisert personell. 

2. Fysisk kastrering er tillatt for å bevare produktenes 

kvalitet og opprettholde tradisjonelle produksjonsformer, men 

bare på de vilkårene som er nevnt i nr. 1 annet ledd. 

3. Lemlesting som klipping av bidronningenes vinger, er 

forbudt. 

4. Lasting og lossing av dyr skal foretas uten bruk av noen 

form for elektrisk impuls for å tvinge dyrene. Bruk av 

allopatiske beroligende midler før eller under transport er 

forbudt.  

Avsni t t  3  

Fôr  

Artikkel 19 

Fôr fra egen driftsenhet eller fra andre økologiske 

driftsenheter 

1. Minst 50 % av fôret til planteetere, unntatt i beiteskifte-

perioden i henhold til artikkel 17 nr. 4, skal komme fra 

driftsenheten selv eller, dersom dette ikke er mulig, framstilles i 

samarbeid med andre økologiske driftsenheter fra hovedsakelig 

samme region. 

2. Når det gjelder bier, skal det når produksjonsperioden er 

over, være nok honning og pollen igjen i bikubene til at biene 

kan overvintre. 

3. Fôring av bifolkene er tillatt bare når klimatiske forhold 

truer deres mulighet for å overleve, og bare i perioden fra siste 

innhøsting av honning til 15 dager før begynnelsen av neste 

nektar- eller honningduggsesong. Til fôring skal det brukes 

økologisk honning, økologisk sukkersirup eller økologisk 

sukker. 

Artikkel 20 

Fôr som oppfyller dyrenes ernæringsbehov 

1. Unge pattedyr skal fôres med morsmelk framfor naturlig 

melk i en minsteperiode på tre måneder for storfe, herunder 

bubalus- og bisonarter og dyr av hestefamilien, 45 dager for 

sauer og geiter og 40 dager for svin. 

2. For planteetere skal oppdrettssystemene være basert på 

størst mulig bruk av beiter, alt etter tilgangen på beitemarker til 

forskjellige tider av året. Minst 60 % av tørrstoffet i 

dagsrasjonen for planteetere skal bestå av friskt eller tørket 

grovfôr eller ensilasje. For dyr i melkeproduksjon kan andelen 

reduseres til 50 % i en periode på høyst tre måneder i 

begynnelsen av laktasjonen. 

3. Friskt eller tørket grovfôr eller ensilasje skal tilsettes i 

dagsrasjonen for svin og fjørfe. 

4. Det er forbudt å holde dyr under forhold eller på en diett 

som kan forårsake anemi. 

5. Oppfôringsmetoder skal kunne reverseres på ethvert trinn 

i oppdrettsprosessen. Tvangsfôring er forbudt. 

Artikkel 21 

Omleggingsfôr 

1. Fôrrasjonen kan i gjennomsnitt inneholde inntil 30 % 

omleggingsfôrvarer. Dersom omleggingsfôrvarene kommer fra 

en av driftsenhetens egne enheter, kan denne andelen økes til 

60 %. 

2. Inntil 20 % av den samlede gjennomsnittlige mengden 

fôrvarer som gis til dyrene, kan komme fra beiting eller høsting 

av permanent beitemark eller skifter med flerårige fôravlinger 

som er i første år av omlegging, forutsatt at de er en del av 

driftsenheten og ikke har vært del av en økologisk 

produksjonsenhet på driftsenheten i de foregående fem årene. 

Dersom det brukes både omleggingsfôrvarer og fôrvarer fra 

skifter som er i første år av omlegging, skal den samlede 

prosentandelen av slike fôrvarer ikke overstige de høyeste 

prosentandelene fastsatt i nr. 1. 

3. Tallene i nr. 1 og 2 skal beregnes på årsbasis som en 

prosentandel av tørrstoffet i fôrvarer av vegetabilsk opp-

rinnelse. 

Artikkel 22 

Produkter og stoffer nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav d) iv) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 

1. Ikke-økologiske fôrmidler av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse kan brukes i økologisk produksjon med forbehold 

for begrensningene fastsatt i artikkel 43 og bare dersom de er 

oppført i vedlegg V og overholder de begrensningene som er 

fastsatt der.  



Nr. 47/50 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

2. Økologiske fôrmidler av animalsk opprinnelse og 

fôrmidler av mineralsk opprinnelse kan brukes i økologisk 

produksjon bare dersom de er oppført i vedlegg V og over-

holder de begrensningene som er fastsatt der. 

3. Produkter og biprodukter fra fiskerier kan brukes i 

økologisk produksjon bare dersom de er oppført i vedlegg V og 

overholder de begrensningene som er fastsatt der. 

4. Fôrtilsetninger, visse produkter som brukes i fôrvarer, og 

tekniske hjelpestoffer kan brukes i økologisk produksjon bare 

dersom de er oppført i vedlegg VI og overholder de begrens-

ningene som er fastsatt der. 

Avsni t t  4  

Sy kdo msforebygging  og  veterinærbeh andl ing  

Artikkel 23 

Sykdomsforebygging 

1. Bruk av allopatiske veterinærpreparater framstilt ved 

kjemisk syntese eller antibiotika til forebyggende behandling er 

forbudt, med forbehold for artikkel 24 nr. 3. 

2. Bruk av stoffer beregnet på å fremme vekst eller 

produksjon (herunder antibiotika, koksidiostatika og andre 

kunstige vekstfremmende hjelpemidler) samt bruk av hormoner 

eller lignende stoffer for å styre reproduksjonen eller for andre 

formål (f.eks. å framkalle eller synkronisere brunst) er forbudt. 

3. Dersom dyrene kommer fra ikke-økologiske enheter, kan 

det treffes særlige tiltak som kartleggingsforsøk og 

karantenetid, avhengig av de lokale forholdene. 

4. Lokaler, innhegninger, utstyr og redskaper skal rengjøres 

og desinfiseres skikkelig for å hindre kryssinfeksjon og 

utvikling av smittebærende organismer. Avføring, urin og 

uspist eller spilt fôr skal fjernes så ofte som nødvendig for i 

størst mulig grad å hindre lukt og unngå at insekter eller 

gnagere tiltrekkes. 

Med hensyn til artikkel 14 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 834/2007 er det bare produktene oppført i vedlegg VII som 

kan brukes til å rengjøre og desinfisere bygninger, anlegg og 

redskaper for husdyr. Rottegift (skal bare brukes i feller) og 

produktene oppført i vedlegg II kan brukes til å bekjempe 

insekter og andre skadedyr i bygninger og andre anlegg der det 

holdes husdyr. 

5. Bygningene skal tømmes for alle dyr mellom hvert 

fjørfeparti som oppdrettes. I denne perioden skal bygningene og 

utstyret rengjøres og desinfiseres. I tillegg skal luftegårdene stå 

tomme etter at hvert fjørfeparti er ferdig oppdrettet, slik at 

vegetasjonen kan vokse opp igjen. Medlemsstatene skal 

fastsette hvor lenge luftegårdene skal stå tomme. Den drifts-

ansvarlige skal oppbevare underlagsdokumenter som bekrefter 

overholdelsen av denne perioden. Disse kravene skal ikke 

gjelde for fjørfe som ikke oppdrettes i partier, som ikke holdes i 

luftegårder, og som kan bevege seg fritt hele dagen. 

Artikkel 24 

Veterinærbehandling 

1. Dersom et dyr blir sykt eller skadet til tross for 

forebyggende tiltak for å sikre dyrehelsen som fastsatt i 

artikkel 14 nr. 1 bokstav e) i) i forordning (EF) nr. 834/2007, 

skal det behandles omgående, om nødvendig ved isolering og i 

egnede lokaler. 

2. Fytoterapeutiske produkter, homøopatiske produkter, 

sporstoffer og produkter oppført i vedlegg V del 3 og i 

vedlegg VI del 1.1 skal brukes framfor allopatiske veterinær-

preparater framstilt ved kjemisk syntese eller antibiotika, 

forutsatt at de har en faktisk terapeutisk virkning for den 

aktuelle dyrearten og den tilstanden som behandlingen er 

beregnet på. 

3. Dersom bruken av tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 ikke er 

virkningsfull når det gjelder å bekjempe sykdommen eller lege 

skaden, og dersom behandling er helt nødvendig for å spare 

dyret for lidelser eller nød, kan allopatiske veterinærpreparater 

framstilt ved kjemisk syntese eller antibiotika benyttes under en 

veterinærs ansvar. 

4. Dersom et dyr eller en gruppe dyr i løpet av tolv måneder 

gjennomgår mer enn tre behandlinger med allopatiske 

veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese eller med 

antibiotika, eller mer enn én behandling dersom deres 

produktive livssyklus er på mindre enn ett år, med unntak av 

vaksinasjoner og behandling mot parasitter samt obligatoriske 

utryddelsesplaner, kan de aktuelle dyrene eller produkter som 

kommer fra dem, ikke selges som økologiske produkter, og 

dyrene skal gjennomgå omleggingsperiodene fastsatt i 

artikkel 38 nr. 1. 

Et register med dokumentasjon på at slike omstendigheter har 

vært til stede, skal være tilgjengelig for kontrollorganet eller 

kontrollmyndigheten. 

5. Tilbakeholdingstiden mellom den siste tilførselen av et 

allopatisk veterinærpreparat til et dyr ved normal bruk og 

produksjon av økologiske næringsmidler fra dette dyret skal 

være dobbelt så lang som den lovbestemte tilbakeholdingstiden 

nevnt i artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF, eller 48 timer dersom 

det ikke er fastsatt en tilbakeholdingstid.  
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Artikkel 25 

Særlige regler for sykdomsforebygging og 

veterinærbehandling innenfor biavl 

1. For å beskytte rammer, bikuber og tavler, særlig mot 

skadedyr, er det tillatt å bruke bare rottegift (brukes bare i 

feller) og hensiktsmessige produkter oppført i vedlegg II. 

2. Fysisk behandling for å desinfisere bigårder, f.eks. 

behandling med damp eller direkte flamme, er tillatt. 

3. Tilintetgjøring av droneyngel er bare tillatt for å begrense 

angrep av Varroa destructor. 

4. Dersom bifolkene blir syke eller angrepet til tross for alle 

forebyggende tiltak, skal de behandles umiddelbart, og om 

nødvendig kan bifolkene plasseres i isolerte bigårder. 

5. Veterinærpreparater kan brukes i økologisk biavl i den 

grad tilsvarende bruk er tillatt i medlemsstaten i henhold til de 

relevante fellesskapsbestemmelsene eller nasjonale bestemmel-

ser som er i samsvar med fellesskapsretten. 

6. Maursyre, melkesyre, eddiksyre og oksalsyre og mentol, 

tymol, eukalyptol eller kamfer kan brukes ved angrep av 

Varroa destructor. 

7. Dersom det gjennomføres behandling med allopatiske 

produkter framstilt ved kjemisk syntese, skal de bifolkene som 

behandles, i behandlingsperioden plasseres i isolerte bigårder, 

og all voks skal skiftes ut med voks som kommer fra økologisk 

biavl. Deretter gjelder omleggingsperioden på ett år i henhold 

til artikkel 38 nr. 3 for disse bifolkene. 

8. Kravene fastsatt i nr. 7 skal ikke gjelde for produkter 

oppført i nr. 6. 

KAPITTEL 3 

Foredlede produkter 

Artikkel 26 

Regler for produksjon av foredlede fôrvarer og 

næringsmidler  

1. Tilsetningsstoffer, tekniske hjelpestoffer og andre stoffer 

og ingredienser som brukes ved foredling av næringsmidler 

eller fôrvarer, og eventuelle foredlingsmetoder som brukes, 

f.eks. røyking, skal være i samsvar med prinsippene for god 

framstillingspraksis. 

2. Driftsansvarlige som produserer foredlede fôrvarer eller 

næringsmidler, skal etablere og ajourføre hensiktsmessige 

framgangsmåter basert på systematisk identifikasjon av kritiske 

stadier i foredlingen. 

3. Anvendelsen av framgangsmåtene nevnt i nr. 2 skal til 

enhver tid sikre at de framstilte foredlede produktene er i 

samsvar med reglene for økologisk produksjon. 

4. Driftsansvarlige skal overholde og gjennomføre fram-

gangsmåtene nevnt i nr. 2. Særlig skal driftsansvarlige 

a) treffe forebyggende tiltak for å unngå risikoen for 

forurensning fra stoffer eller produkter som ikke er 

godkjent, 

b) treffe egnede rengjøringstiltak, kontrollere at de er 

effektive, og registrere disse tiltakene, 

c) sikre at ikke-økologiske produkter ikke bringes i omsetning 

med opplysninger som viser til en økologisk produk-

sjonsmetode. 

5. Utover bestemmelsene fastsatt i nr. 2 og 4 skal den 

driftsansvarlige, når også ikke-økologiske produkter bearbeides 

eller lagres i den aktuelle bearbeidingsenheten, 

a) utføre arbeidet sammenhengende til hele rekken av 

operasjoner er fullført, fysisk eller tidsmessig atskilt fra 

lignende operasjoner som utføres på ikke-økologiske 

produkter, 

b) oppbevare økologiske produkter fysisk eller tidsmessig 

atskilt fra ikke-økologiske produkter før og etter opera-

sjonene, 

c) underrette kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om 

dette og holde et ajourført register over alle operasjoner og 

foredlede mengder tilgjengelig, 

d) treffe nødvendige tiltak for å sikre at partiene kan 

identifiseres, og for å unngå at de blandes eller forveksles 

med ikke-økologiske produkter, 

e) utføre operasjoner på økologiske produkter først etter 

passende rengjøring av produksjonsutstyret. 

Artikkel 27 

Bruk av visse produkter og stoffer ved foredling av 

næringsmidler 

1. I henhold til artikkel 19 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 834/2007 kan bare følgende stoffer brukes ved foredling av 

økologiske næringsmidler, unntatt vin: 

a) Stoffer som er oppført i vedlegg VIII til denne forordning.  
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b) Mikroorganismekulturer og enzympreparater som er i 

vanlig bruk ved foredling av næringsmidler. 

c) Stoffer og produkter i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav b) 

i) og bokstav c) i rådsdirektiv 88/388/EØF(14), som er 

merket som naturlige aromastoffer eller naturlige 

aromapreparater i henhold til artikkel 9 nr. 1 bokstav d) og 

nr. 2 i nevnte direktiv. 

d) Fargestoffer til stempling av kjøtt og eggeskall i samsvar 

med henholdsvis artikkel 2 nr. 8 og artikkel 2 nr. 9 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF(15). 

e) Drikkevann og salt (med natriumklorid eller kaliumklorid 

som hovedbestanddeler) som vanligvis brukes ved 

foredling av næringsmidler. 

f) Mineraler (herunder sporstoffer), vitaminer, aminosyrer og 

mikronæringsstoffer er bare tillatt dersom det er påbudt ved 

lov at de skal anvendes i de aktuelle næringsmidlene. 

2. Ved beregning av prosentandelen nevnt i artikkel 23 nr. 4 

bokstav a) ii) i forordning (EF) nr. 834/2007 

a) skal næringsmiddeltilsetninger som er oppført i  

vedlegg VIII, og som er merket med en asterisk i kolonnen 

for tilsetningsstoffets kodenummer, beregnes som 

ingredienser av landbruksopprinnelse, 

b) skal preparater og stoffer som er nevnt i nr. 1 bokstav b), c), 

d), e) og f) i denne artikkel, og stoffer som ikke er merket 

med en asterisk i kolonnen for tilsetningsstoffets kodenum-

mer, ikke beregnes som ingredienser av landbruksopp-

rinnelse. 

3. Bruken av følgende stoffer oppført i vedlegg VIII skal 

gjennomgås på nytt før 31. desember 2010: 

a) Natriumnitritt og kaliumnitrat i avsnitt A med sikte på å 

forby bruken av disse tilsetningsstoffene. 

b) Svoveldioksid og kaliumdisulfitt i avsnitt A. 

c) Saltsyre i avsnitt B ved framstilling av ostene Gouda, 

Edamer, Maasdammer, Boerenkaas, Friese og Leidse 

Nagelkaas. 

Ved gjennomgåelsen nevnt i bokstav a) skal det tas hensyn til 

medlemsstatenes innsats for å finne trygge alternativer til 

nitritter/nitrater og for å utvikle undervisningsprogrammer om 

alternative foredlingsmetoder og hygiene for foredlere/ 

produsenter av økologisk kjøtt. 

  

(14) EFT L 184 av 15.7.1988, s. 61. 

(15) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13. 

Artikkel 28 

Bruk av visse ikke-økologiske ingredienser av 

landbruksopprinnelse ved foredling av næringsmidler 

I henhold til artikkel 19 nr. 2) bokstav c) i forordning (EF) 

nr. 834/2007 kan de ikke-økologiske landbruksingrediensene 

som er oppført i vedlegg IX til denne forordning, brukes ved 

foredlingen av økologiske næringsmidler. 

Artikkel 29 

Medlemsstatenes godkjenning av ikke-økologiske 

næringsmiddelingredienser av landbruksopprinnelse 

1. Dersom en ingrediens av landbruksopprinnelse ikke er 

oppført i vedlegg IX til denne forordning, kan nevnte 

ingrediens bare brukes på følgende vilkår: 

a) Den driftsansvarlige har gitt vedkommende myndighet i 

medlemsstaten alle nødvendige bevis for at ingrediensen 

ikke produseres i tilstrekkelige mengder i Fellesskapet i 

samsvar med reglene for økologisk produksjon, eller ikke 

kan importeres fra tredjestater. 

b) Medlemsstatens vedkommende myndighet har midlertidig 

godkjent at ingrediensen brukes i et tidsrom på høyst tolv 

måneder, etter å ha kontrollert at den driftsansvarlige har 

tatt de nødvendige kontaktene med leverandører i 

Fellesskapet for å forvisse seg om at den aktuelle 

ingrediensen av den påkrevde kvaliteten ikke er 

tilgjengelig. 

c) Det er ikke truffet beslutning i samsvar med bestemmelsene 

i nr. 3 eller 4 om at en godkjenning som er gitt med hensyn 

til den aktuelle ingrediensen, skal trekkes tilbake. 

Medlemsstaten kan forlenge godkjenningen omhandlet i 

bokstav b) høyst tre ganger med tolv måneder per gang. 

2. Dersom det er gitt godkjenning som nevnt i nr. 1, skal 

medlemsstaten omgående underrette de øvrige medlemsstatene 

og Kommisjonen om følgende: 

a) Datoen da godkjenningen ble gitt og, ved forlengelse av 

godkjenningen, datoen da den første godkjenningen ble gitt. 

b) Navn, adresse, telefonnummer og eventuelt telefaks-

nummer og e-postadresse til innehaveren av godkjenningen 

samt navn og adresse til kontaktpunktet hos den 

myndigheten som ga godkjenningen. 

c) Navn på og om nødvendig en nøyaktig beskrivelse av samt 

kvalitetskravene til den aktuelle ingrediensen av landbruks-

opprinnelse.  
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d) Den typen produkter som den ønskede ingrediensen er en 

nødvendig bestanddel av. 

e) De mengdene som kreves, og en begrunnelse for dette. 

f) Årsakene til knappheten og hvor lenge denne forventes å 

vare. 

g) Datoen da medlemsstaten oversendte denne underretningen 

til de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen. Kommi-

sjonen og/eller medlemsstatene kan gjøre disse opplys-

ningene tilgjengelige for offentligheten. 

3. Dersom kommentarer som en medlemsstat har framlagt 

for Kommisjonen og for den medlemsstaten som ga god-

kjenningen, viser at ingrediensen er tilgjengelig i knapp-

hetsperioden, skal medlemsstaten vurdere å tilbakekalle 

godkjenningen eller redusere dens gyldighetstid, og den skal 

underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om 

tiltakene den har truffet eller vil treffe, innen 15 virkedager fra 

den dagen den mottok opplysningene. 

4. På anmodning fra en medlemsstat eller på Kommisjonens 

initiativ skal saken framlegges for komiteen nedsatt i samsvar 

med artikkel 37 i forordning (EF) nr. 834/2007. Etter fram-

gangsmåten fastsatt i nr. 2 i nevnte artikkel kan det besluttes at 

en tidligere gitt godkjenning skal tilbakekalles, eller at dens 

gyldighetstid skal endres, eller eventuelt at den aktuelle 

ingrediensen skal oppføres i vedlegg IX til denne forordning. 

5. I tilfelle forlengelse som nevnt i nr. 1 annet ledd, får 

framgangsmåtene i nr. 2 og 3 anvendelse. 

KAPITTEL 4 

Innsamling, emballering, transport og lagring av produkter 

Artikkel 30 

Innsamling av produkter og transport til 

bearbeidingsenheter 

Driftsansvarlige kan foreta samtidig innsamling av økologiske 

og ikke-økologiske produkter bare dersom egnede tiltak er 

truffet for å unngå enhver sammenblanding eller forveksling 

med ikke-økologiske produkter, og for å sikre at de økologiske 

produktene kan identifiseres. Den driftsansvarlige skal sørge for 

at opplysninger om innsamlingsdager og -tider, transportrute 

samt datoer og klokkeslett for mottak av produktene er 

tilgjengelige for kontrollorganet eller kontrollmyndigheten. 

Artikkel 31 

Emballering og transport av produkter til andre 

driftsansvarlige eller enheter 

1. De driftsansvarlige skal sikre at økologiske produkter kan 

transporteres til andre enheter, herunder grossister og 

detaljister, bare i egnede emballasjer, beholdere eller kjøretøyer 

som er lukket på en slik måte at innholdet ikke kan byttes ut 

uten at forseglingen blir endret eller ødelagt, og som er forsynt 

med merking som, med forbehold for eventuelle andre 

lovfestede opplysninger, angir følgende: 

a) Navn og adresse til den driftsansvarlige og, dersom de ikke 

er identiske, til eieren eller selgeren av produktet. 

b) Navn på produktet eller, dersom det dreier seg om en 

fôrblanding, en beskrivelse av denne, samt en henvisning til 

den økologiske produksjonsmetoden. 

c) Navn og/eller kodenummer på kontrollorganet eller  

-myndigheten som den driftsansvarlige er underlagt. 

d) Eventuelt partiets identifikasjonsmerke i samsvar med en 

merkingsordning som enten er godkjent på nasjonalt plan 

eller av kontrollorganet eller -myndigheten, og som gjør det 

mulig å knytte partiet til regnskapet nevnt i artikkel 66. 

Opplysningene nevnt i første ledd bokstav a)–d) kan også 

oppgis i et følgedokument dersom et slikt dokument entydig 

kan knyttes til emballasjen, beholderen eller kjøretøyet som 

produktet transporteres i. Dette følgedokumentet skal inneholde 

opplysninger om leverandøren og/eller transportøren. 

2. Lukking av emballasjen, beholderne eller kjøretøyene er 

ikke nødvendig når 

a) transporten foregår direkte mellom en driftsansvarlig og en 

annen driftsansvarlig som begge er underlagt den 

økologiske kontrollordningen, og 

b) produktene følges av et dokument som inneholder de 

opplysningene som kreves i henhold til nr. 1, og 

c) både avsender og mottaker fører et register over slik 

transport og holder det tilgjengelig for det kontrollorganet 

eller den kontrollmyndigheten som slik transport er 

underlagt. 

Artikkel 32 

Særlige regler for transport av fôr til andre produksjons-

/bearbeidingsenheter eller lagringssteder 

I tillegg til bestemmelsene i artikkel 31 skal driftsansvarlige ved 

transport av fôr til andre produksjons- eller bearbeidingsenheter 

eller lagringssteder sørge for at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Under transport må økologisk produsert fôr, omleggingsfôr 

og ikke-økologisk fôr holdes effektivt fysisk atskilt fra 

hverandre.  
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b) Kjøretøyer og/eller beholdere som er brukt til å transportere 

ikke-økologiske produkter, kan bare brukes til å 

transportere økologiske produkter dersom 

i) det er foretatt egnet rengjøring, som også er 

kontrollert, før transporten av økologiske produkter 

starter; den driftsansvarlige skal registrere disse 

tiltakene, 

ii) alle egnede tiltak er iverksatt, avhengig av de risikoene 

som er vurdert i samsvar med artikkel 88 nr. 3, og om 

nødvendig skal den driftsansvarlige sørge for at ikke-

økologiske produkter ikke bringes i omsetning med 

opplysninger som viser til økologisk produksjon, 

iii) den driftsansvarlige skal føre et register over slik 

transport og holde det tilgjengelig for kontrollorganet 

eller kontrollmyndigheten. 

c) Ferdig økologisk fôr skal transporteres fysisk eller 

tidsmessig atskilt fra andre ferdige produkter. 

d) Under transporten skal mengden av produkter ved start og 

hver enkelt mengde som leveres i løpet av en leverings-

runde, registreres. 

Artikkel 33 

Mottak av produkter fra andre enheter og andre 

driftsansvarlige 

Ved mottak av et økologisk produkt skal den driftsansvarlige 

kontrollere at emballasjen eller beholderen er lukket når dette 

kreves, og at opplysningene nevnt i artikkel 31 foreligger. 

Den driftsansvarlige skal krysskontrollere opplysningene i 

merkingen nevnt i artikkel 31 mot opplysningene i følgedo-

kumentene. Resultatet av denne kontrollen skal angis 

uttrykkelig i regnskapet nevnt i artikkel 66. 

Artikkel 34 

Særlige regler for mottak av produkter fra en tredjestat 

Økologiske produkter skal importeres fra en tredjestat i egnede 

emballasjer eller beholdere som er lukket på en slik måte at 

innholdet ikke kan byttes ut, og som er forsynt med 

eksportøridentifikasjon og andre merker og numre som er 

nødvendige for å fastslå samsvar mellom partiet og 

kontrollsertifikatet for import fra tredjestater. 

Ved mottak av et økologisk produkt som er importert fra en 

tredjestat, skal den første mottakeren kontrollere at emballasjen 

eller beholderen er lukket på rett måte, og når det gjelder 

produkter importert i samsvar med artikkel 33 i forordning (EF) 

nr. 834/2007, kontrollere at sertifikatet i nevnte artikkel 

omfatter produkttypen i sendingen. Resultatet av denne 

kontrollen skal klart angis i regnskapet nevnt i artikkel 66 i 

denne forordning. 

Artikkel 35 

Lagring av produkter 

1. Steder som brukes til lagring av produkter, skal forvaltes 

på en måte som sikrer at partiene kan identifiseres, og at enhver 

sammenblanding med eller forurensning fra produkter og/eller 

stoffer som ikke er i samsvar med reglene for økologisk 

produksjon, unngås. Økologiske produkter skal være klart 

identifiserbare til enhver tid. 

2. Når det gjelder enheter for økologisk plante- og husdyr-

produksjon, er det forbudt å lagre andre innsatsvarer i 

produksjonsenheten enn dem som er godkjent i henhold til 

denne forordning. 

3. Oppbevaring av allopatiske veterinærpreparater og 

antibiotika er tillatt på driftsenheten, forutsatt at de er forskrevet 

av en veterinær i forbindelse med behandling som nevnt i 

artikkel 14 nr. 1 bokstav e) ii) i forordning (EF) nr. 834/2007, at 

de oppbevares på et sted under tilsyn, og at de føres inn i 

husdyrjournalen nevnt i artikkel 76 i denne forordning. 

4. Dersom en driftsansvarlig håndterer både ikke-økologiske 

og økologiske produkter, og dersom sistnevnte produkter 

oppbevares i lagringsanlegg der det også oppbevares andre 

landbruksprodukter eller næringsmidler, 

a) skal de økologiske produktene holdes atskilt fra øvrige 

landbruksprodukter og/eller næringsmidler, 

b) skal alle nødvendige tiltak treffes for å sikre at sendingene 

kan identifiseres, og at sammenblanding eller forveksling 

med ikke-økologiske produkter unngås, 

c) skal det være foretatt egnet rengjøring, som også er 

kontrollert, før de økologiske produktene lagres. Den 

driftsansvarlige skal registrere disse tiltakene. 

KAPITTEL 5 

Omleggingsregler 

Artikkel 36 

Planter og planteprodukter 

1. Planter og planteprodukter kan bare anses som økologiske 

dersom produksjonsreglene nevnt i artikkel 9, 10, 11 og 12 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og kapittel 1 i denne forordning 

og eventuelt unntakene fra produksjonsreglene i kapittel 6 i 

denne forordning har vært anvendt på skiftene i en 

omleggingsperiode på minst to år før såing, eller, når det 
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gjelder gressmark og flerårige fôravlinger, i minst to år før bruk 

som økologisk fôr, og når det gjelder andre flerårige avlinger 

enn fôravlinger, i minst tre år før første innhøsting av 

økologiske produkter. 

2. Vedkommende myndighet kan med tilbakevirkende kraft 

beslutte å godkjenne som en del av omleggingsperioden en 

tidligere periode der 

a) skiftene har vært gjenstand for tiltak innenfor rammen av et 

program gjennomført i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1257/99, (EF) nr. 1698/2005 eller et annet offisielt 

program, forutsatt at de aktuelle tiltakene gir garantier for 

at produkter som ikke er godkjent for økologisk 

produksjon, ikke har vært brukt på skiftene, eller 

b) skiftene var natur- eller jordbruksarealer som ikke ble 

behandlet med produkter som ikke er godkjent for økolo-

gisk produksjon. 

Perioden nevnt i første ledd bokstav b) kan bare tas i 

betraktning med tilbakevirkende kraft dersom vedkommende 

myndighet har fått forelagt så tilfredsstillende dokumentasjon at 

den kan forsikre seg om at vilkårene har vært oppfylt i en 

periode på minst tre år. 

3. Vedkommende myndighet kan i visse tilfeller der det 

aktuelle arealet har vært forurenset med produkter som ikke er 

godkjent for økologisk produksjon, beslutte å forlenge 

omleggingsperioden ut over tidsrommet nevnt i nr. 1. 

4. For skifter som allerede er lagt om eller er i ferd med å bli 

lagt om til økologisk landbruk, og som behandles med et 

produkt som ikke er godkjent for økologisk produksjon, kan 

medlemsstaten forkorte omleggingsperioden nevnt i nr. 1 i 

følgende to tilfeller: 

a) Skifter som er blitt behandlet med et produkt som ikke er 

godkjent for økologisk produksjon, som en del av et 

obligatorisk tiltak for å bekjempe sykdom eller skadedyr 

pålagt av vedkommende myndighet i medlemsstaten. 

b) Skifter som er blitt behandlet med et produkt som ikke er 

godkjent for økologisk produksjon, innenfor rammen av 

vitenskapelige forsøk som er godkjent av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten. 

I tilfellene nevnt i første ledd bokstav a) og b) skal det tas 

hensyn til følgende forhold når lengden på omleggingsperioden 

fastsettes: 

a) Nedbrytingen av det aktuelle produktet skal sikre at det ved 

utgangen av omleggingsperioden er ubetydelige restmengder 

i jorden og, dersom det dreier seg om flerårige vekster, i 

plantene. 

b) Den første avlingen som høstes inn etter behandlingen, kan 

ikke selges merket med en henvisning til økologiske 

produksjonsmetoder. 

Den aktuelle medlemsstaten skal underrette de øvrige 

medlemsstatene og Kommisjonen om sin beslutning om å kreve 

obligatoriske tiltak. 

Artikkel 37 

Særlige regler for omlegging av landbruksarealer knyttet til 

økologisk husdyrproduksjon 

1. Omleggingsreglene nevnt i artikkel 36 i denne forordning 

skal gjelde for hele det arealet på produksjonsenheten som det 

produseres fôr på. 

2. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 kan omleggings-

perioden reduseres til ett år for beitemark og utendørsarealer 

som brukes av dyr som ikke er planteetere. Denne perioden kan 

reduseres til seks måneder dersom det aktuelle arealet ikke i 

løpet av det siste året er blitt behandlet med produkter som ikke 

er godkjent for økologisk produksjon. 

Artikkel 38 

Husdyr og animalske produkter 

1. Dersom ikke-økologiske husdyr er innført på en 

driftsenhet i samsvar med artikkel 14 nr. 1) bokstav a) ii) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og artikkel 9 og/eller artikkel 42 i 

denne forordning, og dersom animalske produkter skal selges 

som økologiske produkter, må produksjonsreglene nevnt i 

artikkel 9, 10, 11 og 14 i forordning (EF) nr. 834/2007 og i 

kapittel 2 i avdeling II og eventuelt artikkel 42 i denne 

forordning ha vært anvendt i minst 

a) tolv måneder når det gjelder dyr av hestefamilien og storfe, 

herunder bubalus- og bisonarter, beregnet på 

kjøttproduksjon, og uansett i minst tre firedeler av deres 

levetid, 

b) seks måneder når det gjelder små drøvtyggere og svin samt 

dyr beregnet på melkeproduksjon, 

c) ti uker for fjørfe beregnet på kjøttproduksjon som innføres 

før det er tre dager gammelt, 

d) seks uker når det gjelder fjørfe beregnet på eggproduksjon. 

2. Dersom ikke-økologiske dyr befinner seg på en 

driftsenhet ved begynnelsen av omleggingsperioden i samsvar 

med artikkel 14 nr. 1) bokstav a) iii) i forordning (EF) 

nr. 834/2007, skal produkter fra disse dyrene anses som 

økologiske dersom omleggingen skjer samtidig for hele 

produksjonsenheten, herunder husdyr, beitemark og/eller 

eventuelle jordarealer som brukes til dyrking av fôr. Den 

samlede omleggingsperioden for eksisterende dyr og deres 

avkom, beitemark og/eller eventuelle jordarealer som brukes til 
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dyrking av fôr, kan reduseres til 24 måneder dersom dyrene 

hovedsakelig fôres med produkter fra produksjonsenheten. 

3. Biavlsprodukter kan selges med henvisninger til økolo-

gisk produksjonsmetode bare dersom reglene for økologisk 

produksjon er overholdt i minst ett år. 

4. Omleggingsperioden for bigårder gjelder ikke ved 

anvendelse av artikkel 9 nr. 5 i denne forordning. 

5. I omleggingsperioden skal voksen skiftes ut med voks 

som kommer fra økologisk biavl. 

KAPITTEL 6 

Unntak fra produksjonsreglene 

Avsni t t  1  

Unntak fra produksjonsreglene ved kl i mati ske,  

geog raf i ske e l l er  s trukturel le  begrensninger,  i  

sa msvar med art ikkel  22  nr.  2  bokstav  a)  i  

forordning  (EF)  nr.  834/2007 

Artikkel 39 

Tjoring av dyr 

Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 får anvendelse, kan ved-

kommende myndigheter tillate at kveg i små driftsenheter tjores 

dersom det ikke er mulig å holde dyrene i grupper som passer 

deres atferd, forutsatt at de har tilgang til beitemark i 

beiteperioden i samsvar med artikkel 14 nr. 2, og at de minst to 

ganger i uken får tilgang til utendørsarealer når beiting ikke er 

mulig. 

Artikkel 40 

Parallellproduksjon 

1. Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 får anvendelse, kan en produsent 

drive økologiske og ikke-økologiske produksjonsenheter i 

samme område 

a) ved produksjon av flerårige vekster som krever en dyr-

kingsperiode på minst tre år, der det er vanskelig å skille 

sortene, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

i) Den aktuelle produksjonen er del av en omleggings-

plan som produsenten uttrykkelig forplikter seg til, og 

som fastsetter at omleggingen av siste del av de 

aktuelle arealene til økologisk produksjon skal 

begynne snarest mulig, og uansett innen fem år. 

ii) Det er truffet egnede tiltak for å sikre at produktene fra 

hver av de aktuelle enhetene til enhver tid er atskilt. 

iii) Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet underrettes 

om innhøstingen av hvert av de aktuelle produktene 

minst 48 timer på forhånd. 

iv) Etter innhøstingen underretter produsenten kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet om de nøyaktige 

mengdene som er innhøstet på de aktuelle enhetene, 

og om alle tiltak som er iverksatt for å holde produk-

tene atskilt. 

v) Omleggingsplanen og kontrolltiltakene nevnt i kapittel 

1 og 2 i avdeling IV er godkjent av vedkommende 

myndighet; denne godkjenningen skal bekreftes hvert 

år etter at omleggingsplanen ble iverksatt. 

b) Dersom det dreier seg om arealer beregnet på landbruks-

forskning eller formell utdanning som er godkjent av 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter, forutsatt at 

vilkårene fastsatt i bokstav a) ii), iii) og iv) og den relevante 

delen av v) er oppfylt. 

c) Ved produksjon av frø, vegetativt formeringsmateriale og 

planter til utplanting, forutsatt at vilkårene fastsatt i 

bokstav a) ii), iii) og iv) og den relevante delen av v) er 

oppfylt. 

d) Dersom det dreier seg om gressmark som brukes 

utelukkende til beiting. 

2. Vedkommende myndighet kan gi driftsenheter som driver 

med landbruksforskning eller formell undervisning, tillatelse til 

å oppdrette økologiske og ikke-økologiske husdyr av samme art 

dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er truffet egnede tiltak, som i forveien er meddelt 

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, for å sikre at 

dyr, animalske produkter, gjødsel og fôrvarer fra hver av 

enhetene til enhver tid holdes atskilt. 

b) Produsenten underretter kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet på forhånd om eventuelle leveringer eller 

salg av dyr eller animalske produkter. 

c) Den driftsansvarlige underretter kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet om de nøyaktige mengdene som er 

produsert i enhetene, samt om alle kjennetegn som gjør det 

mulig å identifisere produktene, og bekrefter at de tiltakene 

som er truffet for å skille produktene, er blitt gjennomført.  
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Artikkel 41 

Håndtering av biavlsenheter med sikte på bestøvning 

Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 nr. 2 bokstav a) i for-

ordning (EF) nr. 834/2007 får anvendelse, kan en drifts-

ansvarlig når det gjelder bestøvning, drive økologiske og ikke-

økologiske biavlsenheter på samme driftsenhet, forutsatt at alle 

kravene i reglene for økologisk produksjon er oppfylt, unntatt 

bestemmelsene om bigårdenes plassering. I slike tilfeller kan 

produktet ikke selges som et økologisk produkt. 

Den driftsansvarlige skal oppbevare underlagsdokumenter som 

bekrefter anvendelsen av denne bestemmelsen. 

Avsni t t  2  

Unntak fra produksjonsreglene ved mang el  på 

ø kologiske  innsatsvarer f ra  landbruket ,  i  

sa msvar med art ikkel  22  nr.  2  bokstav  b)  i  

forordning  (EF)  nr.  834/2007 

Artikkel 42 

Bruk av ikke-økologiske dyr 

Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 får anvendelse, og etter forhånds-

godkjenning fra vedkommende myndighet, gjelder følgende: 

a) Når en flokk etableres for første gang, fornyes eller 

etableres på nytt, og økologisk oppdrettet fjørfe ikke er 

tilgjengelig i et tilstrekkelig antall, kan ikke-økologisk 

oppdrettet fjørfe innføres i en økologisk produksjonsenhet 

for fjørfe, forutsatt at unghøner beregnet på eggproduksjon 

og fjørfe beregnet på kjøttproduksjon er under tre dager 

gamle. 

b) Ikke-økologisk oppdrettede unghøner beregnet på 

eggproduksjon som er høyst 18 uker gamle, kan innføres i 

en økologisk produksjonsenhet fram til 31. desember 2011 

dersom økologisk oppdrettede unghøner ikke er tilgjen-

gelige, og forutsatt at de relevante bestemmelsene fastsatt i 

avsnitt 3 og 4 i kapittel 2 overholdes. 

Artikkel 43 

Bruk av ikke-økologisk fôr av landbruksopprinnelse 

Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 får anvendelse, er bruk av ikke-

økologisk fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse tillatt i 

begrenset omfang dersom gårdbrukerne ikke er i stand til å 

skaffe utelukkende økologisk produsert fôr. Den høyeste 

prosentandelen ikke-økologisk fôr som er tillatt per 

tolvmånedersperiode for andre arter enn planteetere, skal være 

a) 10 % i tidsrommet fra 1. januar 2009 til 31. desember 2009, 

b) 5 % i tidsrommet fra 1. januar 2010 til 31. desember 2011. 

Disse tallene skal beregnes på årsbasis som en prosentandel av 

tørrstoffet i fôr av landbruksopprinnelse. Den høyeste pro-

sentandelen ikke-økologisk fôr som er tillatt i dagsrasjonen, 

skal være 25 % beregnet som en prosentandel av tørrstoffet. 

Den driftsansvarlige skal oppbevare underlagsdokumenter som 

bekrefter behovet for å anvende denne bestemmelsen. 

Artikkel 44 

Bruk av ikke-økologisk bivoks 

Til nye anlegg eller i omleggingsperioden kan ikke-økologisk 

bivoks bare brukes 

a) dersom voks fra økologisk biavl ikke er tilgjengelig på 

markedet, 

b) dersom det er bevist at den ikke er forurenset med stoffer 

som ikke er godkjent for økologisk produksjon, og 

c) dersom den stammer fra cellelokk. 

Artikkel 45 

Bruk av frø eller vegetativt formeringsmateriale som ikke 

er framstilt etter økologisk produksjonsmetode 

1. Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 får anvendelse, 

a) kan frø og vegetativt formeringsmateriale fra en produk-

sjonsenhet som er under omlegging til økologisk landbruk, 

brukes, 

b) kan medlemsstatene, dersom bokstav a) ikke får anven-

delse, tillate bruk av ikke-økologiske frø eller ikke-

økologisk vegetativt formeringsmateriale dersom det 

aktuelle materialet ikke kan fås fra økologisk produksjon. 

Ved bruk av ikke-økologiske frø og settepoteter gjelder 

imidlertid følgende nr. 2–9. 

2. Ikke-økologiske frø og settepoteter kan brukes, forutsatt at 

frøene eller settepotetene ikke er behandlet med andre 

plantevernmidler enn dem som er godkjent for behandling av 

frø i samsvar med artikkel 5 nr. 1, med mindre kjemisk 

behandling er foreskrevet av medlemsstatens vedkommende 

myndighet i samsvar med rådsdirektiv 2000/29/EF(16) av 

hensyn til plantehelsen for alle sorter av en gitt art i det området 

der frøene eller settepotetene skal brukes.  

  

(16) EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1. 
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3. Arter som det er fastslått at det finnes økologisk framstilte 

frø eller settepoteter av, i tilstrekkelige mengder og for et stort 

antall sorter i alle deler av Fellesskapet, er oppført i vedlegg X. 

De artene som er oppført i vedlegg X, kan ikke godkjennes i 

henhold til nr. 1 bokstav b), med mindre det kan begrunnes med 

et av formålene nevnt i nr. 5 bokstav d). 

4. Medlemsstatene kan delegere ansvaret for å gi 

godkjenning nevnt i nr. 1 bokstav b) til en annen offentlig for-

valtning under medlemsstatens tilsyn eller til de kontroll-

myndighetene eller -organene som er nevnt i artikkel 27 i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

5. Godkjenning til å bruke frø eller settepoteter som ikke er 

framstilt etter økologisk produksjonsmetode, kan bare gis i 

følgende tilfeller: 

a) Dersom ingen sort av den arten som brukeren ønsker å 

benytte, er registrert i databasen nevnt i artikkel 48. 

b) Dersom ingen leverandør, det vil si en driftsansvarlig som 

selger frø eller settepoteter til andre driftsansvarlige, kan 

levere frøene eller settepotetene før såing eller planting når 

brukeren har bestilt frøene eller settepotetene i rimelig tid. 

c) Dersom den sorten som brukeren ønsker å benytte, ikke er 

registrert i databasen nevnt i artikkel 48, og brukeren kan 

godtgjøre at ingen av de registrerte alternativene av samme 

art er egnet, og at godkjenningen derfor er avgjørende for 

brukerens produksjon. 

d) Dersom det kan begrunnes med at materialet skal brukes til 

forskning, undersøkelse ved frilandsforsøk i liten skala eller 

sortsbevaring godkjent av vedkommende myndighet i 

medlemsstaten. 

6. Godkjenningen skal gis før avlingen sås. 

7. Godkjenningen skal gis bare til enkeltbrukere og for én 

sesong om gangen, og myndigheten eller organet som er 

ansvarlig for godkjenningene, skal registrere hvilken mengde 

frø eller settepoteter det gis godkjenning for. 

8. Som unntak fra nr. 7 kan vedkommende myndighet i 

medlemsstaten gi alle brukere en generell godkjenning for 

a) en gitt art dersom og så lenge vilkåret i nr. 5 bokstav a) er 

oppfylt, 

b) en gitt sort dersom og så lenge vilkåret i nr. 5 bokstav c) er 

oppfylt. 

Godkjenningene nevnt i første ledd skal angis tydelig i 

databasen nevnt i artikkel 48. 

9. Det kan bare gis godkjenning i de periodene databasen 

oppdateres i samsvar med artikkel 49 nr. 3. 

Avsni t t  3  

Unntak fra produksjonsreglene ved særl ige 

proble mer  i  forbinde lse  med ø kologi sk 

husdyrhold,  i  sa msvar med art ikke l  22  nr.  2  

bokstav  d)  i  forordning  (EF)  nr.  834/2007  

Artikkel 46 

Særlige problemer i forbindelse med økologisk husdyrhold 

Den siste oppfôringsfasen for voksent storfe beregnet på 

kjøttproduksjon kan skje innendørs, forutsatt at denne innen-

dørsperioden ikke overskrider en femdel av dyrenes levetid og 

uansett ikke varer mer enn tre måneder. 

Avsni t t  4  

Unntak fra produksjonsreglene ved 

katastrofes i tuasjoner,  i  sa msvar  med 

art ikke l  22  nr.  2  bokstav  f )  i  forordning  (EF)  

nr.  834/2007  

Artikkel 47 

Katastrofesituasjoner 

Vedkommende myndighet kan midlertidig tillate 

a) ved høy dødelighet blant dyrene som følge av sykdom eller 

en katastrofesituasjon, at flokken eller besetningen fornyes 

eller etableres på nytt med ikke-økologiske dyr når det ikke 

finnes økologisk oppdrettede dyr, 

b) ved høy dødelighet blant bier som følge av sykdom eller en 

katastrofesituasjon, at bigårdene etableres på nytt med ikke-

økologiske bier når det ikke finnes økologiske bigårder, 

c) at enkeltstående driftsansvarlige i en begrenset periode og i 

et bestemt område bruker ikke-økologiske fôrvarer dersom 

fôrproduksjonen går tapt eller det pålegges restriksjoner, 

særlig som følge av ekstraordinære værforhold, utbrudd av 

smittsomme sykdommer, forurensning med giftige stoffer 

eller som følge av brann, 

d) fôring av bier med økologisk honning, økologisk sukker 

eller økologisk sukkersirup ved langvarige ekstraordinære 

værforhold eller katastrofesituasjoner som hemmer produk-

sjonen av nektar eller honningdugg.  
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Etter vedkommende myndighets godkjenning skal de enkelte 

driftsansvarlige oppbevare underlagsdokumenter som bekrefter 

anvendelsen av unntakene nevnt ovenfor. Medlemsstatene skal 

underrette hverandre og Kommisjonen om unntakene de har gitt 

i henhold til første ledd bokstav c), innen én måned etter 

godkjenningen. 

KAPITTEL 7 

Frødatabase 

Artikkel 48 

Database 

1. Hver medlemsstat skal sørge for at det opprettes en 

elektronisk database for oppføring av de sortene frø eller 

settepoteter framstilt etter økologisk produksjonsmetode som er 

tilgjengelige på statens territorium. 

2. Databasen skal forvaltes enten av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten eller av en myndighet eller et organ 

utpekt til dette formålet av medlemsstaten, heretter kalt 

«databaseforvalter». Medlemsstatene kan også utpeke en 

myndighet eller et privat organ i en annen medlemsstat. 

3. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen og de 

øvrige medlemsstatene om hvilken myndighet eller hvilket 

privat organ som er utpekt til å forvalte databasen. 

Artikkel 49 

Registrering 

1. Sorter som det finnes økologisk framstilte frø eller 

settepoteter av, skal registreres i databasen nevnt i artikkel 48 

på anmodning fra leverandøren. 

2. Enhver sort som ikke er registrert i databasen, skal anses 

som ikke tilgjengelig ved anvendelsen av artikkel 45 nr. 5. 

3. Hver medlemsstat skal treffe en beslutning om i hvilken 

periode av året databasen regelmessig skal oppdateres for alle 

arter eller artsgrupper som dyrkes på medlemsstatens 

territorium. Databasen skal inneholde opplysninger om denne 

beslutningen. 

Artikkel 50 

Vilkår for registrering 

1. Ved registreringen skal leverandøren 

a) godtgjøre at vedkommende selv, eller den foregående 

driftsansvarlige dersom leverandøren handler bare med 

ferdigpakkede frø eller settepoteter, har vært underlagt 

kontrollordningen nevnt i artikkel 27 i forordning (EF) 

nr. 834/2007, 

b) godtgjøre at de frøene eller settepotetene som skal bringes i 

omsetning, oppfyller de generelle kravene til frø og 

settepoteter, 

c) gjøre tilgjengelig alle opplysninger som kreves i henhold til 

artikkel 51 i denne forordning, og oppdatere disse opplys-

ningene på anmodning fra databaseforvalteren eller så snart 

en oppdatering er nødvendig for å sikre at opplysningene er 

pålitelige. 

2. Databaseforvalteren kan etter samtykke fra vedkommende 

myndighet i medlemsstaten avslå en leverandørs søknad om 

registrering, eller slette en tidligere godkjent registrering, 

dersom leverandøren ikke oppfyller kravene i nr. 1. 

Artikkel 51 

Registrerte opplysninger 

1. For hver registrerte sort og hver leverandør skal databasen 

nevnt i artikkel 48 inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Artens vitenskapelige navn og sortsnavnet. 

b) Navn og kontaktopplysninger for leverandøren eller dennes 

representant. 

c) I hvilket område leverandøren kan levere frøene eller 

settepotetene til brukeren innenfor normal leveringstid. 

d) I hvilken stat eller region sorten er kontrollert og godkjent 

for oppføring i den felles sortslisten for jordbruksvekster og 

den felles sortslisten for grønnsaker opprettet ved 

rådsdirektiv 2002/53/EF om den felles sortsliste for 

jordbruksvekster(17) og 2002/55/EF om markedsføring av 

grønnsakfrø(18). 

e) Fra hvilken dato frøene eller settepotetene vil være 

tilgjengelige. 

f) Navn og/eller kodenummer til kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet som er ansvarlig for å kontrollere den 

driftsansvarlige, som nevnt i artikkel 27 i forordning (EF) 

nr. 834/2007. 

2. Leverandøren skal umiddelbart underrette databasefor-

valteren dersom noen av de registrerte sortene ikke lenger er 

tilgjengelige. Endringene skal registreres i databasen.  

  

(17) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 1. 

(18) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33. 
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3. I tillegg til opplysningene i nr. 1 skal databasen inneholde 

en liste over de artene som er oppført i vedlegg X. 

Artikkel 52 

Tilgang til opplysninger 

1. Opplysningene i databasen nevnt i artikkel 48 skal være 

gratis tilgjengelige via internett for brukerne av frø og 

settepoteter og for offentligheten. Medlemsstatene kan beslutte 

at brukere som har registrert sin virksomhet i henhold til 

artikkel 28 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 834/2007, på 

anmodning kan få en utskrift av opplysningene om én eller flere 

artsgrupper fra databaseforvalteren. 

2. Medlemsstatene skal sørge for at alle brukere nevnt i nr. 1 

minst én gang i året underrettes om systemet og hvordan de kan 

finne opplysninger i databasen. 

Artikkel 53 

Registreringsgebyr 

For hver registrering kan det kreves et gebyr som skal tilsvare 

kostnadene ved å legge inn og vedlikeholde opplysninger i 

databasen nevnt i artikkel 48. Vedkommende myndighet i 

medlemsstaten skal godkjenne størrelsen på det gebyret som 

databaseforvalteren kan kreve. 

Artikkel 54 

Årsrapport 

1. De myndighetene eller organene som er utpekt til å gi 

godkjenninger i henhold til artikkel 45, skal registrere alle 

godkjenninger og videreformidle disse opplysningene i en 

rapport til vedkommende myndighet i medlemsstaten og til 

databaseforvalteren. 

Rapporten skal for hver art som det er gitt godkjenning for i 

henhold til artikkel 45 nr. 5, inneholde følgende opplysninger: 

a) Artens vitenskapelige navn og sortsnavnet. 

b) Begrunnelsen for godkjenningen, angitt med en henvisning 

til artikkel 45 nr. 5 bokstav a), b), c) eller d). 

c) Samlet antall godkjenninger. 

d) Samlet mengde frø eller settepoteter. 

e) Kjemisk behandling av hensyn til plantehelsen i samsvar 

med artikkel 45 nr. 2. 

2. For godkjenninger i henhold til artikkel 45 nr. 8 skal 

rapporten inneholde opplysningene nevnt i nr. 1 annet ledd 

bokstav a) i denne artikkel og opplysninger om hvilken periode 

godkjenningene gjaldt. 

Artikkel 55 

Sammendragsrapport 

Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal innen 31. mars 

hvert år samle rapportene og sende Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene en sammendragsrapport om alle de god-

kjenningene som medlemsstaten ga det foregående 

kalenderåret. Rapporten skal inneholde opplysningene nevnt i 

artikkel 54. Opplysningene skal offentliggjøres i databasen 

nevnt i artikkel 48. Vedkommende myndighet kan delegere 

arbeidet med å samle rapportene, til databaseforvalteren. 

Artikkel 56 

Opplysninger på anmodning 

På anmodning fra en medlemsstat eller Kommisjonen skal 

nærmere opplysninger om de enkelte godkjenningene som er 

gitt, gjøres tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene eller 

Kommisjonen. 

AVDELING III 

MERKING 

KAPITTEL 1 

Fellesskapslogo 

Artikkel 57 

Fellesskapslogo 

I henhold til artikkel 25 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007 

skal fellesskapslogoen følge malen i vedlegg XI til denne 

forordning. 

Fellesskapslogoen skal brukes i samsvar med de tekniske 

forskriftene for reproduksjon fastsatt i vedlegg XI til denne 

forordning. 

Artikkel 58 

Vilkår for bruk av kodenummer og opprinnelsessted 

1. Angivelsen av kodenummeret til kontrollmyndigheten 

eller kontrollorganet nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 skal 

a) begynne med den forkortelsen som identifiserer medlems-

staten eller tredjestaten, i samsvar med den internasjonale 

standarden for landkoder på to bokstaver i ISO 3166 

(Koder for representasjon av navn på land og deres 

underinndeling), 

b) inneholde et ord som viser til økologisk produksjons-

metode, i samsvar med artikkel 23 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 834/2007, 

c) inneholde et referansenummer som skal fastsettes av ved-

kommende myndighet, og 

d) plasseres umiddelbart under fellesskapslogoen, dersom 

fellesskapslogoen brukes i merkingen.  
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2. Angivelsen av produksjonssted for de landbruksråvarene 

som produktene består av, som nevnt i artikkel 24 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EF) nr. 834/2007, skal plasseres 

umiddelbart under kodenummeret nevnt i nr. 1. 

KAPITTEL 2 

Særlige krav til merking av fôr 

Artikkel 59 

Virkeområde, bruk av varemerker og varebetegnelser 

Dette kapittelet får ikke anvendelse på fôr til kjæledyr, pelsdyr 

eller akvakulturdyr. 

Varemerker og varebetegnelser som inneholder en angivelse 

som nevnt i artikkel 23 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

kan brukes bare dersom minst 95 % av produktets tørrstoff 

består av ett eller flere fôrmidler fra økologisk landbruk. 

Artikkel 60 

Opplysninger om foredlet fôr 

1. Med forbehold for artikkel 61 og artikkel 59 annet ledd i 

denne forordning kan ordene nevnt i artikkel 23 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 brukes på foredlet fôr, forutsatt at 

a) det foredlede fôret er i samsvar med bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 834/2007, særlig artikkel 14 nr. 1 

bokstav d) iv) og v) og artikkel 18, 

b) det foredlede fôret er i samsvar med bestemmelsene i denne 

forordning, særlig artikkel 22 og 26, 

c)  minst 95 % av produktets tørrstoff er økologisk. 

2. Med forbehold for kravene i nr. 1 bokstav a) og b) er 

følgende opplysning tillatt når det gjelder produkter som 

inneholder varierende mengder fôrmidler fra økologisk 

produksjonsmetode og/eller fôrmidler fra produkter framstilt 

under omlegging til økologisk landbruk og/eller ikke-

økologiske fôrmidler: 

«Kan brukes i økologisk produksjon i samsvar med forordning 

(EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008». 

Artikkel 61 

Vilkår for bruk av opplysninger om foredlet fôr 

1. Opplysningen nevnt i artikkel 60 

a) skal være atskilt fra opplysningen nevnt i artikkel 5 i 

rådsdirektiv 79/373/EØF(19) eller artikkel 5 nr. 1 i 

rådsdirektiv 96/25/EF(20), 

b) skal ikke trykkes i en farge, et format eller med en 

skrifttype som gjør at den framstår tydeligere enn 

beskrivelsen av eller navnet på fôrvaren nevnt i henholdsvis 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i direktiv 79/373/EØF eller 

artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i direktiv 96/25/EF, 

c) skal i samme synsfelt inneholde en opplysning som i vekt 

av tørrstoffet angir 

i) prosentandelen av fôrmidler fra økologisk landbruk, 

ii) prosentandelen av fôrmidler fra produkter framstilt 

under omlegging til økologisk landbruk, 

iii) prosentandelen av fôrmidler som ikke omfattes av i) 

og ii), 

iv) samlet prosentandel av fôrvarer av landbruksopp-

rinnelse, 

d) skal følges av en liste med navnene på fôrmidlene fra 

økologisk produksjonsmetode, 

e) skal følges av en liste med navnene på fôrmidlene fra 

produkter framstilt under omlegging til økologisk 

produksjon. 

2. Opplysningene nevnt i artikkel 60 kan også følges av en 

henvisning til kravet om å bruke fôrvarene i samsvar med 

artikkel 21 og 22. 

KAPITTEL 3 

Andre særlige krav til merking 

Artikkel 62 

Omleggingsprodukter av vegetabilsk opprinnelse 

Omleggingsprodukter av vegetabilsk opprinnelse kan være 

påført opplysningen «produsert under omlegging til økologisk 

landbruk», forutsatt at 

a) en omleggingsperiode på minst tolv måneder før innhøsting 

er overholdt,  

  

(19) EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30. 

(20) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35. 
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b) opplysningen er angitt med en farge, størrelse og skrifttype 

som ikke er mer framtredende enn produktets varebe-

tegnelse; opplysningen i sin helhet skal ha samme størrelse 

på bokstavene, 

c) produktet inneholder bare én vegetabilsk ingrediens av 

landbruksopprinnelse, 

d) opplysningen er knyttet til kodenummeret til kontrollor-

ganet eller kontrollmyndigheten som nevnt i artikkel 27 

nr. 10 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

AVDELING IV 

KONTROLL 

KAPITTEL 1 

Minstekrav til kontroll 

Artikkel 63 

Kontrollordninger og forpliktelse fra den driftsansvarlige 

1. Når kontrollordningen iverksettes, skal den drifts-

ansvarlige utarbeide og deretter ajourføre 

a) en fullstendig beskrivelse av enheten og/eller lokalene 

og/eller virksomheten, 

b) alle konkrete tiltak som skal treffes i enheten og/eller 

lokalene og/eller virksomheten for å sikre samsvar med 

reglene for økologisk produksjon, 

c) de forebyggende tiltakene som skal treffes for å redusere 

risikoen for forurensning fra produkter eller stoffer som 

ikke er godkjent, samt de rengjøringstiltakene som skal 

iverksettes på lagringssteder og gjennom hele den drifts-

ansvarliges produksjonslinje. 

Der det er hensiktsmessig, kan beskrivelsen og tiltakene nevnt i 

første ledd inngå i et kvalitetssystem som er opprettet av den 

driftsansvarlige. 

2. Beskrivelsen og tiltakene nevnt i nr. 1 skal inngå i en 

erklæring som underskrives av den driftsansvarlige. Erklærin-

gen skal dessuten inneholde en forpliktelse fra den drifts-

ansvarlige til 

a) å utføre virksomheten i samsvar med reglene for økologisk 

produksjon, 

b) ved overtredelse eller uregelmessigheter å godta at tiltakene 

fastsatt i reglene for økologisk produksjon iverksettes, 

c) å påta seg å underrette kjøperne av produktet skriftlig for å 

sikre at alle opplysninger som viser til økologisk produk-

sjonsmetode, fjernes fra produktet. 

Erklæringen nevnt i første ledd skal kontrolleres av kontroll-

organet eller kontrollmyndigheten, som skal utarbeide en 

rapport om eventuelle mangler og overtredelser av reglene for 

økologisk produksjon. Den driftsansvarlige skal kontrasignere 

denne rapporten og treffe nødvendige korrigerende tiltak. 

3. Ved anvendelse av artikkel 28 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 skal den driftsansvarlige gi følgende opplysninger 

til vedkommende myndighet: 

a) Den driftsansvarliges navn og adresse. 

b) Beliggenheten av de lokalene og eventuelt skiftene (ifølge 

matrikkelen) der virksomheten drives. 

c) Virksomhetens og produktenes art. 

d) Forpliktelsen fra den driftsansvarlige til å drive virk-

somheten i samsvar med bestemmelsen fastsatt i forordning 

(EF) nr. 834/2007 og denne forordning. 

e) Dersom det dreier seg om en driftsenhet i landbruket, den 

datoen produsenten sluttet å bruke produkter som ikke er 

godkjent for økologisk produksjon, på de aktuelle skiftene. 

f) Navnet på det godkjente organet som den driftsansvarlige 

har overlatt kontrollen av sitt foretak til, dersom den 

aktuelle medlemsstaten har iverksatt kontrollordningen ved 

å godkjenne slike organer. 

Artikkel 64 

Endring av kontrollordninger 

Den driftsansvarlige skal i god tid underrette kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet om enhver endring i 

beskrivelsen eller av tiltakene nevnt i artikkel 63 og av 

bestemmelsene om innledende kontroll som fastsatt i 

artikkel 70, 74, 80, 82, 86 og 88. 

Artikkel 65 

Kontrollbesøk 

1. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skal minst én 

gang i året foreta en fysisk kontroll hos alle driftsansvarlige. 

2. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan ta prøver 

for å undersøke om det forekommer produkter eller 

produksjonsmetoder som ikke er godkjent i henhold til reglene 

for økologisk produksjon. Det kan også tas prøver som 

analyseres for å påvise eventuell forurensning fra produkter 

som ikke er godkjent for økologisk produksjon. En slik analyse 

skal imidlertid foretas ved mistanke om bruk av produkter som 

ikke er godkjent for økologisk produksjon.  
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3. Etter hvert besøk skal det utarbeides en kontrollrapport 

som skal kontrasigneres av enhetens driftsansvarlige eller 

dennes representant. 

4. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skal dessuten 

gjennomføre vilkårlige kontrollbesøk, hovedsakelig uanmeldte, 

på grunnlag av en generell vurdering av risikoen for manglende 

overholdelse av reglene for økologisk produksjon, der det minst 

tas hensyn til resultatene av tidligere kontroller, mengden av 

produkter og risikoen for at produktene byttes ut med andre 

produkter. 

Artikkel 66 

Regnskap 

1. Lager- og finansregnskap skal oppbevares i enheten eller i 

lokalene, slik at den driftsansvarlige kan identifisere og 

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kontrollere 

a) leverandøren og, dersom de ikke er identiske, selgeren eller 

eksportøren av produktene, 

b) arten og mengden av økologiske produkter som er blitt 

levert til enheten, og eventuelt av alle innkjøpte materialer 

og bruken av disse, samt eventuelt sammensetningen av 

fôrblandingene, 

c) arten og mengden av alle økologiske produkter som er 

lagret i lokalene, 

d) arten, mengden, mottakerne og, dersom de ikke er 

identiske, kjøperne – bortsett fra sluttforbrukerne – av 

ethvert produkt som har forlatt enheten eller den første 

mottakerens lokaler eller lagringsanlegg, 

e) for driftsansvarlige som ikke lagrer eller fysisk håndterer 

slike økologiske produkter, arten og mengden av økolo-

giske produkter som er kjøpt og solgt, og leverandørene, og 

dersom de ikke er identiske, selgerne eller eksportørene og 

kjøperne, og dersom de ikke er identiske, mottakerne. 

2. Regnskapet skal også omfatte resultatene av kontrollen 

ved mottak av økologiske produkter og alle andre opplysninger 

som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet trenger for å 

kunne føre effektiv kontroll. Opplysningene i regnskapet skal 

dokumenteres med relevante regnskapsbilag. Regnskapet skal 

vise balansen mellom innsatsfaktorer og produksjon. 

3. Når en driftsansvarlig driver flere produksjonsenheter i 

samme område, skal også de enhetene som framstiller ikke-

økologiske produkter, og lagringsplasser for innsatsvarer være 

underlagt minstekravene til kontroll. 

Artikkel 67 

Adgang til anleggene 

1. Den driftsansvarlige skal 

a) for kontrollformål gi kontrollmyndigheten eller kontroll-

organet adgang til alle deler av enheten og alle lokaler samt 

til regnskapet og relevante regnskapsbilag, 

b) gi kontrollmyndigheten eller kontrollorganet alle opplys-

ninger som med rimelighet anses som nødvendige for 

kontrollen, 

c) når kontrollmyndigheten eller kontrollorganet krever det, 

framlegge resultatene av egne kvalitetssikringsprogrammer. 

2. I tillegg til kravene fastsatt i nr. 1 skal importører og 

første mottakere framlegge de opplysningene om importerte 

sendinger som er nevnt i artikkel 84. 

Artikkel 68 

Underlagsdokumenter 

Ved anvendelsen av artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 skal kontrollmyndighetene og kontrollorganene 

bruke den malen for underlagsdokumenter som er angitt i 

vedlegg XII til denne forordning. 

Artikkel 69 

Selgers erklæring 

Ved anvendelse av artikkel 9 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/ 

2007 kan selgers erklæring om at leverte produkter ikke er 

framstilt av eller med genmodifiserte organismer (GMO-er), 

følge malen fastsatt i vedlegg XIII til denne forordning. 

KAPITTEL 2 

Særlige kontrollkrav for planter og planteprodukter fra 

landbruksproduksjon eller innsamling 

Artikkel 70 

Kontrollordninger 

1. En fullstendig beskrivelse av enheten nevnt i artikkel 63 

nr. 1 bokstav a) skal 

a) utarbeides selv om den driftsansvarliges virksomhet 

begrenser seg til innsamling av viltvoksende planter, 

b) angi lagrings- og produksjonsstedene, skiftene og/eller inn-

samlingsområdene og eventuelt de stedene der visse former 

for foredling og/eller emballering finner sted, og  



Nr. 47/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

c) angi datoen for når det på de aktuelle skiftene og/eller 

innsamlingsområdene sist ble benyttet produkter hvis bruk 

er uforenlig med reglene for økologisk produksjon. 

2. Når det gjelder innsamling av viltvoksende planter, skal 

de konkrete tiltakene nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav b) 

omfatte eventuelle garantier fra tredjemann som den drifts-

ansvarlige kan gi for å sikre at bestemmelsene i artikkel 12 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 834/2007 overholdes. 

Artikkel 71 

Meldinger 

Hvert år skal den driftsansvarlige innen den datoen som er 

angitt av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, gi kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet melding om sin produk-

sjonsplan for planteprodukter, som skal være spesifisert etter 

skifter. 

Artikkel 72 

Journaler for planteproduksjon 

Det skal føres journaler for planteproduksjonen i form av et 

register som til enhver tid skal være tilgjengelig i driftsenhetens 

lokaler for kontrollmyndighetene eller -organene. I tillegg til 

opplysningene i artikkel 71 skal slike journaler inneholde minst 

følgende opplysninger: 

a)  Når det gjelder bruk av gjødsel: dato da gjødselen ble brukt, 

type og mengde gjødsel, berørte skifter. 

b) Når det gjelder bruk av plantevernmidler: årsak til og dato 

for behandling, produkttype, behandlingsmetode. 

c) Når det gjelder innkjøp av innsatsvarer fra landbruket: dato, 

type og mengde av kjøpt produkt. 

d) Når det gjelder innhøsting: dato, type og mengde økologisk 

produksjon og produksjon under omlegging. 

Artikkel 73 

Flere produksjonsenheter drevet av samme driftsansvarlig 

Når en driftsansvarlig driver flere produksjonsenheter i samme 

område, skal også enheter som produserer ikke-økologiske 

avlinger, og lagringsplasser for innsatsvarer fra landbruket være 

underlagt de alminnelige og særlige kontrollbestemmelsene 

som er fastsatt i kapittel 1 og i dette kapittel i denne avdeling. 

KAPITTEL 3 

Kontrollkrav for dyr og animalske produkter fra 

husdyrproduksjon 

Artikkel 74 

Kontrollordninger 

1. Når den særlige kontrollordningen for husdyrproduksjon 

iverksettes, skal den fullstendige beskrivelsen av enheten nevnt 

i artikkel 63 nr. 1 bokstav a) omfatte 

a) en fullstendig beskrivelse av bygningene for husdyr, 

beitemarkene, utendørsarealene osv., og eventuelt lokalene 

for lagring, emballering og foredling av husdyr, animalske 

produkter, råvarer og innsatsvarer, 

b) en fullstendig beskrivelse av anleggene for oppbevaring av 

husdyrgjødsel. 

2. De praktiske tiltakene nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav b) 

skal omfatte 

a) en plan for spredning av gjødsel som er avtalt med 

kontrollorganet eller -myndigheten, sammen med en 

fullstendig beskrivelse av de arealene som er avsatt til 

planteproduksjon, 

b) der det er hensiktsmessig, skriftlige avtaler om spredning 

av gjødsel inngått med andre driftsenheter som nevnt i 

artikkel 3 nr. 3, som overholder bestemmelsene om regler 

for økologisk produksjon, 

c) en forvaltningsplan for den enheten som driver økologisk 

husdyrproduksjon. 

Artikkel 75 

Identifisering av dyr 

Dyrene skal til enhver tid være identifisert ved bruk av 

teknikker som er tilpasset hver art, enkeltvis for store pattedyr, 

enkeltvis eller per parti for fjørfe og mindre pattedyr. 

Artikkel 76 

Husdyrjournaler 

Det skal føres husdyrjournaler i form av et register som til 

enhver tid skal være tilgjengelig for kontrollmyndighetene eller 

-organene i driftsenhetens lokaler. Journalene, som skal gi en 

fullstendig beskrivelse av oppdrettsformen, skal inneholde 

minst følgende opplysninger: 

a) Når det gjelder dyr som ankommer driftsenheten: 

opprinnelse og ankomstdato, omleggingsperiode, identifi-

kasjonsmerke og tidligere veterinærforhold.  
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b) Når det gjelder dyr som forlater driftsenheten: alder, antall 

og vekt ved slakting, identifikasjonsmerke og bestemmel-

sessted. 

c) Eventuelle tap av dyr og årsakene til dette. 

d) Når det gjelder fôr: fôrtype, herunder fôrtilskudd, mengde 

av de forskjellige bestanddelene i rasjonen, perioder med 

tilgang til utendørsarealer, perioder med beiteskifte dersom 

det er begrensninger på dette området. 

e) Når det gjelder sykdomsforebygging og -behandling og 

veterinærbehandling: behandlingsdato, nærmere opplys-

ninger om diagnose, dosering, behandlingsproduktets art, 

angivelse av aktuelle virksomme farmakologiske stoffer, 

behandlingsmåte og resept fra veterinær for veterinæ-

rbehandling med begrunnelse og de tilbakeholdingstidene 

som gjelder før de animalske produktene kan markedsføres 

som økologiske. 

Artikkel 77 

Kontrolltiltak for veterinærpreparater til husdyr 

Når det skal brukes veterinærpreparater, skal opplysningene 

fastsatt i artikkel 76 bokstav e) meddeles kontrollmyndigheten 

eller -organet før dyrene eller de animalske produktene 

markedsføres som økologiske. Dyr som er blitt behandlet, skal 

identifiseres tydelig, enkeltvis for store dyr, enkeltvis eller per 

parti eller per bikube for fjørfe, mindre dyr og bier. 

Artikkel 78 

Særlige kontrolltiltak for biavl 

1. Birøkteren skal framlegge for kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet et kart i passende målestokk som viser 

plasseringen av bikubene. Dersom det ikke er foretatt noen slik 

utpeking i samsvar med artikkel 13 nr. 2, skal birøkteren 

framlegge for kontrollmyndigheten eller kontrollorganet 

relevante underlagsdokumenter og bevis, herunder relevante 

analyser om nødvendig, for at områdene som birøkterens bifolk 

har tilgang til, oppfyller vilkårene fastsatt i denne forordning. 

2. Følgende opplysninger skal føres inn i bigårdens register 

med hensyn til bruk av fôring: produkttype, datoer, mengder og 

de bikubene der det brukes. 

3. Når det skal brukes veterinærpreparater, skal produk-

ttypen, herunder det virksomme farmakologiske stoffet, og 

nærmere opplysninger om diagnose, dosering, tilførselsmåte, 

behandlingens varighet og lovbestemt tilbakeholdingstid 

registreres omhyggelig og meddeles kontrollorganet eller  

-myndigheten før produktene markedsføres som økologiske. 

4. Det området der bigården er plassert, skal registreres 

sammen med identifikasjonen av bikubene. Kontrollorganet 

eller -myndigheten skal underrettes om flytting av bigårdene 

innen en frist som er avtalt med kontrollmyndigheten eller -

organet. 

5. Det skal sørges spesielt for å sikre passende slynging, 

foredling og lagring av biavlsprodukter. Alle tiltak som treffes 

for å oppfylle dette kravet, skal registreres. 

6. Fjerning av skattekasser og slynging av honning skal føres 

i registeret for bigården. 

Artikkel 79 

Flere produksjonsenheter drevet av samme driftsansvarlig 

Når en driftsansvarlig driver flere produksjonsenheter i samsvar 

med artikkel 17 nr. 1, artikkel 40 og artikkel 41, skal også de 

enhetene som produserer ikke-økologiske dyr eller ikke-

økologiske animalske produkter, være underlagt kontroll-

ordningen som fastsatt i kapittel 1 og dette kapittel i denne 

avdeling. 

KAPITTEL 4 

Kontrollkrav for enheter for bearbeiding av planteprodukter 

og animalske produkter og næringsmidler som inneholder 

planteprodukter og animalske produkter 

Artikkel 80 

Kontrollordninger 

Dersom det dreier seg om en enhet som driver med bearbeiding 

for egen eller tredjemanns regning, særlig enheter som driver 

med emballering og/eller omemballering, eller enheter som 

driver med merking og/eller ommerking, skal den fullstendige 

beskrivelsen av enheten nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav a) angi 

hvilke anlegg som benyttes til mottak, foredling, emballering, 

merking og lagring av landbruksprodukter, før og etter slike 

former for virksomhet, i tillegg til framgangsmåtene for 

transport av produktene.  
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KAPITTEL 5 

Kontrollkrav for import av planter, planteprodukter, dyr, 

animalske produkter og næringsmidler som inneholder 

planteprodukter og/eller animalske produkter, fôrvarer, 

fôrblandinger og fôrmidler fra tredjestater 

Artikkel 81 

Virkeområde 

Dette kapittelet får anvendelse på alle driftsansvarlige som i 

egenskap av importør og/eller første mottaker driver med 

import og/eller mottak av økologiske produkter for egen eller 

for en annen driftsansvarligs regning. 

Artikkel 82 

Kontrollordninger 

1. Når det gjelder importører, skal den fullstendige 

beskrivelsen av enheten nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav a) 

omfatte importørens lokaler og importvirksomhet og angi de 

stedene der produktene innføres til Fellesskapet, samt 

eventuelle andre anlegg som importøren har til hensikt å bruke 

til lagring av de importerte produktene inntil de leveres til 

første mottaker. 

I tillegg skal erklæringen nevnt i artikkel 63 nr. 2 omfatte en 

forpliktelse for importøren til å sørge for at alle anlegg som 

importøren vil bruke til lagring av produkter, blir kontrollert av 

kontrollorganet eller kontrollmyndigheten, eller dersom 

lagringsanleggene ligger i en annen medlemsstat eller en annen 

region, av et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som er 

godkjent til å føre kontroll i denne medlemsstaten eller 

regionen. 

2. Når det gjelder første mottaker, skal den fullstendige 

beskrivelsen av enheten nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav a) angi 

de anleggene som benyttes til mottak og lagring. 

3. Dersom importøren og første mottaker er samme juridiske 

person og driver sin virksomhet i én og samme enhet, kan 

rapportene nevnt i artikkel 63 nr. 2 annet ledd sammenfattes i 

én rapport. 

Artikkel 83 

Regnskap 

Importøren og første mottaker skal føre separate lager- og 

finansregnskap, med mindre de driver sin virksomhet i én og 

samme enhet. 

På anmodning fra kontrollmyndigheten eller kontrollorganet 

skal det framlegges nærmere opplysninger om transporten fra 

eksportøren i tredjestaten til første mottaker, og fra første 

mottakers lokaler eller lagringsanlegg til mottakerne i 

Fellesskapet. 

Artikkel 84 

Opplysninger om importerte sendinger 

Importøren skal i god tid underrette kontrollorganet eller 

kontrollmyndigheten om hver enkelt sending som skal 

importeres til Fellesskapet, og oppgi 

a) navn og adresse til første mottaker, 

b) alle opplysninger som kontrollorganet eller -myndigheten 

med rimelighet kan kreve, 

i) når det gjelder produkter som er importert i samsvar 

med artikkel 32 i forordning (EF) nr. 834/2007, under-

lagsdokumentene omhandlet i nevnte artikkel, 

ii) når det gjelder produkter som er importert i samsvar 

med artikkel 33 i forordning (EF) nr. 834/2007, en kopi 

av kontrollsertifikatet omhandlet i nevnte artikkel. 

På anmodning fra importørens kontrollorgan eller kontroll-

myndighet skal importøren formidle opplysningene nevnt i 

første ledd til første mottakers kontrollorgan eller kontroll-

myndighet. 

Artikkel 85 

Kontrollbesøk 

Kontrollmyndigheten eller -organet skal kontrollere regnskapet 

nevnt i artikkel 83 i denne forordning og kontrollsertifikatet 

nevnt i artikkel 33 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) 

nr. 834/2007 eller underlagsdokumentene nevnt i artikkel 32 

nr. 1 bokstav c) i sistnevnte forordning. 

Dersom importøren driver importvirksomhet i ulike enheter 

eller lokaler, skal vedkommende på anmodning framlegge 

rapportene nevnt i artikkel 63 nr. 2 annet ledd i denne 

forordning for hvert av disse anleggene. 

KAPITTEL 6 

Kontrollkrav for enheter som deltar i produksjon, bearbeiding 

eller import av økologiske produkter, og som har satt ut hele 

eller deler av den aktuelle virksomheten til tredjemann 

Artikkel 86 

Kontrollordninger 

Når det gjelder virksomhet som er satt ut til tredjemann, skal 

den fullstendige beskrivelsen av enheten nevnt i artikkel 63 

nr. 1 bokstav a) omfatte 

a) en liste over underleverandører med beskrivelse av deres 

virksomhet og en angivelse av de kontrollorganene eller -

myndighetene de er underlagt,  
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b) underleverandørenes skriftlige samtykke til at deres 

driftsenhet underlegges kontrollordningen i avdeling V i 

forordning (EF) nr. 834/2007, 

c) alle konkrete tiltak, herunder blant annet et egnet 

regnskapssystem, som skal treffes i enheten for å sikre at de 

produktene den driftsansvarlige bringer i omsetning, kan 

spores tilbake til leverandørene, selgerne, mottakerne og 

kjøperne, alt etter som. 

KAPITTEL 7 

Kontrollkrav for enheter som bearbeider fôr 

Artikkel 87 

Virkeområde 

Dette kapittelet får anvendelse på alle enheter som driver med 

bearbeiding av produkter nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 for egen eller tredjemanns 

regning. 

Artikkel 88 

Kontrollordninger 

1. Den fullstendige beskrivelsen av enheten nevnt i 

artikkel 63 nr. 1 bokstav a) skal inneholde en angivelse av 

a) hvilke anlegg som benyttes til mottak, bearbeiding og 

lagring av produkter beregnet på bruk som fôrvarer, før og 

etter slike former for virksomhet, 

b) hvilke anlegg som benyttes til lagring av andre produkter 

som brukes i bearbeidingen av fôrvarer, 

c) hvilke anlegg som benyttes til lagring av rengjørings- og 

desinfeksjonsmidler, 

d) der det er nødvendig, en beskrivelse i samsvar med 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i direktiv 79/373/EØF av den 

fôrblandingen som den driftsansvarlige har til hensikt å 

produsere, og opplysninger om hvilken dyreart eller 

dyrekategori fôrblandingen er beregnet på, 

e) der det er nødvendig, navnet på de fôrmidlene som den 

driftsansvarlige har til hensikt å bearbeide. 

2. De tiltakene nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav b) som den 

driftsansvarlige skal treffe for å sikre samsvar med reglene for 

økologisk produksjon, skal omfatte opplysninger om tiltakene 

nevnt i artikkel 26. 

3. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skal benytte 

disse tiltakene for å foreta en generell vurdering av risikoene 

knyttet til hver enkelt bearbeidingsenhet og utarbeide en 

kontrollplan. Denne kontrollplanen skal omfatte et minste antall 

stikkprøver, avhengig av de risikoene som antas å foreligge. 

Artikkel 89 

Regnskap 

For at det skal kunne foretas en tilfredsstillende kontroll av 

virksomheten, skal regnskapet nevnt i artikkel 66 inneholde 

opplysninger om fôrmidlenes og tilsetningsstoffenes 

opprinnelse, art og mengde, om salget og om de ferdige 

produktene. 

Artikkel 90 

Kontrollbesøk 

Kontrollbesøkene nevnt i artikkel 65 skal bestå av en 

fullstendig fysisk kontroll av alle lokaler. Videre skal kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet foreta målrettede besøk 

basert på en generell vurdering av mulig risiko for manglende 

samsvar med reglene for økologisk produksjon. 

Kontrollorganet eller -myndigheten skal undersøke særlig nøye 

de kritiske styringspunktene som er påpekt for den drifts-

ansvarlige, med sikte på å fastslå om overvåkings- og kontroll-

virksomheten er korrekt utført. 

Alle lokaler som den driftsansvarlige bruker til sin virksomhet, 

kan kontrolleres så ofte som de foreliggende risikoene tilsier. 

KAPITTEL 8 

Overtredelser og utveksling av opplysninger 

Artikkel 91 

Tiltak ved mistanke om overtredelser og uregelmessigheter 

1. Når en driftsansvarlig mener eller har mistanke om at et 

produkt vedkommende har framstilt, bearbeidet, importert eller 

mottatt fra en annen driftsansvarlig, ikke er i samsvar med 

reglene for økologisk produksjon, skal vedkommende ta 

nødvendige skritt for enten å fjerne enhver henvisning til 

økologisk produksjonsmetode fra produktet, eller for å skille ut 

og identifisere produktet. Den driftsansvarlige kan først foredle 

eller emballere produktet eller bringe det i omsetning når denne 

tvilen er fjernet, med mindre produktet bringes i omsetning uten 

opplysninger som viser til økologisk produksjonsmetode. Ved 

slike tvilstilfeller skal den driftsansvarlige umiddelbart 

underrette kontrollorganet eller -myndigheten. Kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet kan kreve at produktet ikke 

bringes i omsetning med opplysninger som viser til økologisk 

produksjonsmetode, før det på grunnlag av opplysninger fra den 

driftsansvarlige eller andre kilder er godtgjort at tvilen er 

fjernet. 

2. Dersom en kontrollmyndighet eller et kontrollorgan har 

begrunnet mistanke om at en driftsansvarlig har til hensikt å 

bringe et produkt i omsetning som ikke er i samsvar med 

reglene for økologisk produksjon, men som er påført en 

henvisning til økologisk produksjonsmetode, kan kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet midlertidig kreve at den 
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driftsansvarlige ikke markedsfører produktet med en slik 

henvisning, i et tidsrom som kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet skal fastsette. Den driftsansvarlige skal ha 

anledning til å uttale seg før kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet treffer en slik beslutning. Den driftsansvarlige 

skal dessuten pålegges å fjerne enhver henvisning til økologisk 

produksjonsmetode fra produktet dersom kontrollmyndigheten 

eller kontrollorganet er sikker på at produktet ikke oppfyller 

kravene til økologisk produksjon. 

Dersom mistanken ikke blir bekreftet innen nevnte tidsrom, 

skal beslutningen nevnt i første ledd oppheves senest ved 

utløpet av dette tidsrommet. Den driftsansvarlige skal 

samarbeide fullt ut med kontrollorganet eller -myndigheten i 

arbeidet med å fjerne mistanken. 

3. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak og sanksjoner som 

er nødvendige for å unngå urettmessig bruk av opplysningene 

nevnt i avdeling IV i forordning (EF) nr. 834/2007 og i denne 

forordnings avdeling III og/eller vedlegg XI. 

Artikkel 92 

Utveksling av opplysninger 

1. Når den driftsansvarlige og dennes underleverandører 

kontrolleres av ulike kontrollmyndigheter eller kontrollorganer, 

skal den driftsansvarlige i erklæringen nevnt i artikkel 63 nr. 2 

på egne vegne og på vegne av underleverandørene samtykke i 

at de ulike kontrollorganene eller kontrollmyndighetene kan 

utveksle opplysninger om den virksomheten de kontrollerer, og 

om hvordan slik utveksling av opplysninger kan finne sted. 

2. Dersom en medlemsstat for et produkt som kommer fra en 

annen medlemsstat og er påført opplysninger som nevnt i 

avdeling IV i forordning (EF) nr. 834/2007 og i denne 

forordnings avdeling III og/eller vedlegg XI, konstaterer uregel-

messigheter eller overtredelser med hensyn til anvendelsen av 

denne forordning, skal den underrette den medlemsstaten som 

har utpekt kontrollorganet eller kontrollmyndigheten, samt 

Kommisjonen om dette. 

AVDELING V 

OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL KOMMISJONEN, 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

KAPITTEL 1 

Overføring av opplysninger til Kommisjonen 

Artikkel 93 

Statistiske opplysninger 

1. Medlemsstatene skal før 1. juli hvert år sende Kommi-

sjonen de årlige statistiske opplysningene om økologisk 

produksjon nevnt i artikkel 36 i forordning (EF) nr. 834/2007 

ved bruk av et datasystem for elektronisk utveksling av 

dokumenter og opplysninger som stilles til rådighet av Kommi-

sjonen (Eurostat). 

2. De statistiske opplysningene nevnt i nr. 1 skal særlig 

omfatte følgende data: 

a) Antallet økologiske produsenter, foredlingsvirksomheter, 

importører og eksportører. 

b) Den økologiske produksjonen av avlinger samt det dyr-

kingsarealet som er under omlegging, og det dyr-

kingsarealet som brukes til økologisk produksjon. 

c) Antallet økologiske husdyr og mengden økologiske 

animalske produkter. 

d) Data om økologisk industriell produksjon, fordelt på 

virksomhetstype. 

3. Til overføring av de statistiske opplysningene nevnt i nr. 1 

og 2 skal medlemsstatene bruke den sentrale dataportalen som 

stilles til rådighet av Kommisjonen (Eurostat). 

4. De bestemmelsene som gjelder kjennetegnene ved 

statistiske opplysninger og metadata, skal fastsettes innenfor 

rammen av Fellesskapets statistikkprogram på grunnlag av 

maler eller spørreskjemaer som gjøres tilgjengelige via 

systemet nevnt i nr. 1. 

Artikkel 94 

Andre opplysninger 

1. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen følgende opplys-

ninger ved bruk av det databehandlingssystemet for elektronisk 

utveksling av dokumenter og opplysninger som Kommisjonen 

(Generaldirektoratet for landbruk og utvikling av 

landdistriktene) gjør tilgjengelig for andre opplysninger enn 

statistiske opplysninger: 

a) Før 1. januar 2009, opplysningene nevnt i artikkel 35 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 834/2007 og deretter ved 

hver endring. 

b) Innen 31. mars hvert år, opplysningene nevnt i artikkel 35 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder 

kontrollmyndigheter og -organer som var godkjent per 

31. desember det foregående året. 

c) Før 1. juli hvert år, alle andre opplysninger som kreves eller 

behøves i samsvar med denne forordning. 

2. Opplysningene skal meddeles, legges inn og ajourføres i 

systemet nevnt i nr. 1 under ansvar av vedkommende 

myndighet nevnt i artikkel 35 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

av myndigheten selv eller av det organet som denne funksjonen 

er delegert til.  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/69 

 

3. Bestemmelsene om kjennetegnene ved data og metadata 

skal fastsettes på grunnlag av maler eller spørreskjemaer som 

gjøres tilgjengelige via systemet nevnt i nr. 1. 

KAPITTEL 2 

Overgangs- og sluttbestemmelser 

Artikkel 95 

Overgangsbestemmelser 

1. I en overgangsperiode som utløper 31. desember 2010, 

kan storfe tjores i bygninger som allerede fantes før 24. august 

2000, forutsatt at det får mulighet til regelmessig mosjon, og at 

oppdrettet skjer i tråd med kravene til dyrevelferd og i områder 

med komfortabelt strø og med individuelt stell, og forutsatt at 

vedkommende myndighet har godkjent dette tiltaket. 

Vedkommende myndighet kan på anmodning fra enkeltstående 

driftsansvarlige fortsatt godkjenne at dette tiltaket anvendes i en 

begrenset periode som utløper senest 31. desember 2013, med 

det ytterligere vilkåret at kontrollbesøkene nevnt i artikkel 65 

nr. 1 gjennomføres minst to ganger i året. 

2. Vedkommende myndighet kan i en overgangsperiode som 

utløper 31. desember 2010, godkjenne de unntakene med 

hensyn til oppstallingsforhold og dyretetthet som er gitt til 

driftsenheter med husdyrproduksjon på grunnlag av unntaket 

fastsatt i del B nr. 8.5.1 i vedlegg I til forordning (EØF) 

nr. 2092/91. De driftsansvarlige som er omfattet av denne 

forlengelsen, skal framlegge en plan for kontrollmyndigheten 

eller kontrollorganet med en beskrivelse av de ordningene som 

skal sikre overholdelse av reglene for økologisk produksjon ved 

overgangsperiodens utløp. Vedkommende myndighet kan på 

anmodning fra enkeltstående driftsansvarlige fortsatt godkjenne 

at dette tiltaket anvendes i en begrenset periode som utløper 

senest 31. desember 2013, med det ytterligere vilkåret at 

kontrollbesøkene nevnt i artikkel 65 nr. 1 gjennomføres minst 

to ganger i året. 

3. I en overgangsperiode som utløper 31. desember 2010, 

kan den siste oppfôringsfasen for sau og svin beregnet på 

kjøttproduksjon som fastsatt i vedlegg I del B nr. 8.3.4 i 

forordning (EØF) nr. 2092/91, skje innendørs, forutsatt at 

kontrollbesøkene nevnt i artikkel 65 nr. 1 gjennomføres minst 

to ganger i året. 

4. Kastrering av smågriser kan gjennomføres uten bruk av 

anestesi og/eller analgesi i en overgangsperiode som utløper 

31. desember 2011. 

5. I påvente av at det innføres nærmere foredlingsregler for 

fôr til kjæledyr, får nasjonale regler eller, i mangel av slike, 

private standarder som er godkjent eller anerkjent av 

medlemsstatene, anvendelse. 

6. Ved anvendelsen av artikkel 12 nr. 1 bokstav j) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og i påvente av oppføring av 

spesifikke stoffer i samsvar med artikkel 16 bokstav f) i nevnte 

forordning, kan bare produkter som er godkjent av 

vedkommende myndigheter, brukes. 

7. Godkjenninger av ikke-økologiske ingredienser av 

landbruksopprinnelse som er gitt av medlemsstatene i samsvar 

med forordning (EØF) nr. 207/93, kan anses som gitt i samsvar 

med denne forordning. Godkjenninger som er gitt i samsvar 

med artikkel 3 nr. 6 i nevnte forordning, utløper imidlertid 

31. desember 2009. 

8. I en overgangsperiode som utløper 1. juli 2010, kan drifts-

ansvarlige ved merkingen fortsette å anvende bestemmelsene 

fastsatt i forordning (EØF) nr. 2092/91 når det gjelder 

i) systemet for beregning av prosentandelen av økologiske 

ingredienser i næringsmidler, 

ii) kontrollorganets eller kontrollmyndighetens kodenummer 

og/eller navn. 

9. Lagre av produkter som er framstilt, emballert og merket 

før 1. januar 2009 i samsvar med forordning (EØF) nr. 2092/91, 

kan fortsatt bringes i omsetning med ord som viser til økologisk 

produksjon, inntil lagrene er tømt. 

10. Emballasjemateriale som er i samsvar med forordning 

(EØF) nr. 2092/91, kan fortsatt brukes for produkter som 

bringes i omsetning med ord som viser til økologisk produk-

sjon, fram til 1. januar 2012, dersom produktet ellers er i 

samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007. 

Artikkel 96 

Oppheving 

Forordning (EØF) nr. 207/93, (EF) nr. 223/2003 og (EF) 

nr. 1452/2003 oppheves. 

Henvisninger til de opphevede forordningene og til forordning 

(EØF) nr. 2092/91 skal forstås som henvisninger til denne 

forordning og leses som angitt i sammenligningstabellen i 

vedlegg XIV. 
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Artikkel 97 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2009. 

Artikkel 27 nr. 2 bokstav a) og artikkel 58 får imidlertid anvendelse fra 1. juli 2010. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. september 2008. 

 For Kommisjonen 

 Mariann FISCHER BOEL 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______   
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VEDLEGG I 

Gjødsel og jordforbedringsmidler nevnt i artikkel 3 nr. 1 

Merknad: 

A: godkjent i henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikkel 16 nr. 3 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 834/2007 

B: godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Sammensatte produkter eller produkter 

som inneholder bare materialene 

oppført nedenfor: 

Husdyrgjødsel 

Produkt bestående av en blanding av dyreekskrementer 

og vegetabilsk materiale (dyrestrø) 

Ikke fra industrilandbruk 

A Tørket husdyrgjødsel og dehydrert 

hønsegjødsel 

Ikke fra industrilandbruk 

A Komposterte dyreekskrementer, 

herunder hønsegjødsel og kompostert 

husdyrgjødsel 

Ikke fra industrilandbruk 

A Flytende dyreekskrementer Bruk etter kontrollert gjæring og/eller passende 

fortynning 

Ikke fra industrilandbruk 

A Kompostert eller gjæret hushold-

ningsavfall 

Produkt framstilt av kildesortert husholdningsavfall som 

er kompostert eller har gjennomgått anaerob gjæring med 

henblikk på biogassproduksjon 

Bare vegetabilsk og animalsk husholdningsavfall 

Bare når det er produsert i et lukket og overvåket inn-

samlingssystem godkjent av medlemsstaten 

Høyeste tillatte konsentrasjoner i mg/kg tørrstoff: 

kadmium: 0,7; kobber: 70; nikkel: 25; bly: 45; sink: 200; 

kvikksølv: 0,4; krom (totalt): 70; krom (VI): 0 

A Torv Bruk begrenset til hagebruk (kommersielt hagebruk, 

blomsterdyrking, tredyrking, planteskoler) 

A Kompost fra soppdyrking Det opprinnelige dyrkingsmediet kan bare være framstilt 

av produkter i dette vedlegget 

A Ekskrementer fra marker 

(markkompost) og insekter 

 

A Guano  

A Kompostert eller gjæret blanding av 

vegetabilsk materiale 

Produkt framstilt av blandinger av vegetabilsk materiale 

som er kompostert eller har gjennomgått anaerob 

gjæring med henblikk på biogassproduksjon 

A Følgende produkter eller biprodukter 

av animalsk opprinnelse: 

blodmel 

hovmel 

hornmel 

beinmel eller degelatinert beinmel 

fiskemel 

kjøttmel 

fjør- og hårmel 

ull 

pels 

hår 

melkeprodukter 

Høyeste tillatte konsentrasjoner av krom (VI) i mg/kg 

tørrstoff: 0 
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Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Produkter og biprodukter av 

vegetabilsk opprinnelse til gjødsling 

Eksempler: mel av oljekaker, kakaoskall, maltspirer 

A Tang og tare og produkter av tang og 

tare 

Når de er framkommet direkte gjennom: 

i) fysiske prosesser, herunder dehydrering, frysing 

og maling 

ii) ekstraksjon med vann eller vandig sur og/eller 

basisk løsning 

iii) gjæring 

A Sagflis og treflis Trevirke som ikke er kjemisk behandlet etter felling 

A Kompostert bark Trevirke som ikke er kjemisk behandlet etter felling 

A Treaske Fra trevirke som ikke er kjemisk behandlet etter felling 

A Bløtt råfosfat Produkt angitt i avsnitt A.2 nr. 7 i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2003/2003(1) om gjødsel 

Kadmiuminnhold på høyst 90 mg/kg av P205 

A Aluminiumkalsiumfosfat Produkt angitt i avsnitt A.2 nr. 6 i vedlegg I til 

forordning 2003/2003 

Kadmiuminnhold på høyst 90 mg/kg av P205 

Må bare brukes på basisk jord (pH > 7,5) 

A Thomasfosfat Produkter angitt i avsnitt A.2 nr. 1 i vedlegg I til 

forordning 2003/2003 

A Kaliumråsalt eller kainitt Produkter angitt i avsnitt A.3 nr. 1 i vedlegg I til 

forordning 2003/2003 

A Kaliumsulfat, eventuelt med innhold 

av magnesiumsalt 

Produkt framstilt av kaliumråsalt gjennom fysisk 

ekstraksjon, eventuelt med innhold av magnesiumsalt 

A Vinasse og vinasseekstrakt Unntatt vinasse fra salmiakkproduksjon 

A Kalsiumkarbonat 

(kritt, mergel, kalksteinsmel, 

kalkholdige havalger (maerl), 

fosfatholdig kritt) 

Bare naturlig forekommende 

A Magnesium- og kalsiumkarbonat Bare naturlig forekommende 

f.eks. dolomittkalk, malt magnesium, kalkstein 

A Magnesiumsulfat (kiseritt) Bare naturlig forekommende 

A Kalsiumkloridløsning Behandling av blader på epletrær etter påvist 

kalsiummangel 

A Kalsiumsulfat (gipsstein) Produkter angitt i nr. 1 i vedlegg I D til forordning 

2003/2003 

Bare naturlig forekommende 

A Kalkslam fra sukkerproduksjon Biprodukt fra sukkerproduksjon fra sukkerbete 

A Kalkslam fra produksjon av 

vakuumsalt 

Biprodukt fra produksjon av vakuumsalt fra saltlake 

som finnes i fjell 

A Rent svovel Produkter angitt i avsnitt D.3 i vedlegg I til forordning 

2003/2003 

A Sporstoffer Uorganiske mikronæringsstoffer oppført i del E i 

vedlegg I til forordning 2003/2003 

A Natriumklorid Bare steinsalt 

A Steinmel og leire  

(1) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1. 
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VEDLEGG II 

Pesticider — plantevernmidler nevnt i artikkel 5 nr. 1 

Merknad: 

A: godkjent i henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikkel 16 nr. 3 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 834/2007 

B: godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 

1. Stoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Azadiraktin utvunnet av Azadirachta 

indica (Neem-tre) 

Insektmiddel 

A Bivoks Sårbalsam 

A Gelatin Insektmiddel 

A Hydrolyserte proteiner Lokkemiddel. Bare til godkjent bruk sammen med 

andre egnede produkter fra denne listen 

A Lecitin Soppdrepende middel 

A Planteoljer (f.eks. olje av mynte, furu 

og karve) 

Insektmiddel, middmiddel, soppdrepende middel og 

spiringshemmere 

A Pyretriner utvunnet av Chrysanthemum 

cinerariaefolium 

Insektmiddel 

A Kvassia utvunnet av Quassia amara Insektmiddel, repellent 

A Rotenon utvunnet av Derris spp., 

Lonchocarpus spp. og Terphrosia spp. 

Insektmiddel 

2. Mikroorganismer som brukes til biologisk bekjempelse av skadedyr og sykdommer 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Mikroorganismer (bakterier, virus og 

sopp) 

 

3. Stoffer som produseres av mikroorganismer 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Spinosad Insektmiddel 

Bare dersom det treffes tiltak for å minimere risikoen 

for viktige parasittoider og risikoen for utvikling av 

resistens 

4. Stoffer som skal brukes i feller og/eller dispensere 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Diammoniumfosfat Lokkemiddel, bare til bruk i feller 
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Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Feromoner Lokkemiddel; middel som forstyrrer seksuell atferd; 

bare til bruk i feller og dispensere 

A Pyretroider (bare deltametrin eller 

lambdacyhalotrin) 

Insektmiddel; bare til bruk i feller med særlige 

lokkemidler; bare mot Bactrocera oleae og Ceratitis 

capitata Wied. 

5. Preparater til overflatespredning mellom dyrkede planter 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Jernfosfat (jern(III)ortofosfat) Bløtdyrmiddel 

6. Andre stoffer som tradisjonelt brukes i økologisk landbruk 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Kobber i form av kobberhydroksid, 

kobberoksyklorid, (trebasisk) kobber-

sulfat, kobberoksid, kobberoktanoat 

Soppdrepende middel 

Inntil 6 kg kobber per hektar per år 

For flerårige avlinger kan medlemsstatene som et 

unntak fra forrige ledd beslutte at grensen på 6 kg 

kobber kan overskrides i et gitt år, forutsatt at den 

gjennomsnittlige mengden som faktisk er anvendt i 

en femårig periode bestående av inneværende år og 

de fire foregående årene, ikke overskrider 6 kg 

A Etylen Middel til ettermodning av bananer, kiwier og 

daddelplommer; ettermodning av sitrusfrukt bare 

som ledd i en strategi for å forebygge skader på 

sitrusfrukt forårsaket av bananfluer; blomster-

induksjon av ananas; spiringshemming i poteter og 

løk 

A Kaliumsalt av fettsyrer (kaliumsåpe) Insektmiddel 

A Kalialun (aluminiumsulfat) (kalinitt) Forhindrer modning av bananer 

A Svovelpolysulfid (kalsiumpolysulfid) Soppdrepende middel, insektmiddel, middmiddel 

A Parafinolje Insektmiddel, middmiddel 

A Mineraloljer Insektmiddel, soppdrepende middel 

Bare til frukttrær, vinstokker, oliventrær og tropiske 

avlinger (f.eks. bananer) 

A Kaliumpermanganat Soppdrepende middel, bakteriedrepende middel; bare 

til frukttrær, oliventrær og vinstokker 

A Kvartssand Repellent 

A Svovel Soppdrepende middel, middmiddel, repellent 

7. Andre stoffer 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Kalsiumhydroksid Soppdrepende middel 

Bare til frukttrær, herunder i planteskoler, for å 

bekjempe Nectria galligena 

A Kaliumhydrogenkarbonat Soppdrepende middel 
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VEDLEGG III 

Minste areal innendørs og utendørs og andre særtrekk ved lokalene for de forskjellige dyreartene og 

produksjonstypene nevnt i artikkel 10 nr. 4 

1. Storfe, dyr av hestefamilien, sau, geit og svin  

 Innendørsareal (nettoareal tilgjengelig for dyrene) 
Utendørsareal (mosjonsareal, unntatt 

beitemark) 

 
Minste levendevekt 

(kg) 
m2/dyr m2/dyr 

Avls- og oppfôringsstorfe og 

avls- og oppfôringsdyr av 

hestefamilien 

inntil 100 1,5 1,1 

inntil 200 2,5 1,9 

inntil 350 4,0 3 

over 350 5 og minst 1 m2/100 kg 3,7 og minst 0,75 m2/100 kg 

Melkekyr  6 4,5 

Avlsokser  10 30 

Sauer og geiter  1,5 per sau/geit 2,5 

 0,35 per lam/kje 0,5 

Purker med smågriser på 

inntil 40 dager 

 7,5 per purke 2,5 

Oppfôringssvin inntil 50 0,8 0,6 

inntil 85 1,1 0,8 

inntil 110 1,3 1 

Smågriser over 40 dager og 

inntil 30 kg  

0,6 0,4 

Avlssvin  2,5 per hunndyr 1,9 

 6 per hanndyr 

Dersom innhegninger 

brukes til naturlig 

bedekning: 10 m2/avlsråne 

8,0 

2. Fjørfe 

 
Innendørsareal 

(nettoareal tilgjengelig for dyrene) Utendørsareal 

(m2 areal tilgjengelig på skift/dyr) 

 Antall dyr/m2 
cm 

vagle/dyr 
rede 

Verpehøner 6 18 7 verpehøner per 

rede eller, ved 

felles rede, 

120 cm2/fugl 

4, forutsatt at grensen på 170 kg 

N/ha/år ikke overskrides 

Oppfôringsfjørfe  

(i faste lokaler) 

10 med høyst 

21 kg levende-

vekt/m2 

20 (bare 

for 

perlehøns) 

 4 per broiler og perlehøns 

4,5 per and 

10 per kalkun 

15 per gås 

For alle nevnte arter skal ikke grensen 

på 170 kg N/ha/år overskrides 
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Innendørsareal 

(nettoareal tilgjengelig for dyrene) Utendørsareal 

(m2 areal tilgjengelig på skift/dyr) 

 Antall dyr/m2 
cm 

vagle/dyr 
rede 

Oppfôringsfjørfe i 

mobile lokaler 

16(1) i mobile 

fjørfehus med 

høyst 30 kg 

levendevekt/m2 

  2,5, forutsatt at grensen på 170 kg 

N/ha/år ikke overskrides 

(1) Bare i mobile hus der gulvarealet ikke overstiger 150 m2. 
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VEDLEGG IV 

Høyeste antall dyr per hektar som nevnt i artikkel 15 nr. 2 

Kategori eller art 
Høyeste antall dyr per hektar 

(tilsvarende 170 kg N/ha/år) 

Dyr av hestefamilien på over seks måneder  2 

Oppfôringskalver 5 

Annet storfe på under ett år 5 

Storfe som er fra ett til under to år, hanner 3,3 

Storfe som er fra ett til under to år, hunner 3,3 

Storfe som er to år og eldre, hanner 2 

Avlskviger 2,5 

Oppfôringskviger 2,5 

Melkekyr 2 

Melkekyr tatt ut av produksjon 2 

Andre kyr  2,5 

Avlskaniner, hunner  100 

Søyer  13,3 

Geiter  13,3 

Smågriser 74 

Avlspurker  6,5 

Oppfôringssvin  14 

Andre svin 14 

Broilere 580 

Verpehøner 230 
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VEDLEGG V 

Fôrmidler nevnt i artikkel 22 nr. 1, 2 og 3 

1. IKKE-ØKOLOGISKE FÔRMIDLER AV VEGETABILSK OPPRINNELSE 

1.1.  Korn samt produkter og biprodukter av disse: 

— havre i form av korn, flak, fôrmel, skallmel og kli 

— bygg i form av korn, proteiner og fôrmel 

— ris i form av kimekspeller 

— hirse i form av korn 

— rug i form av korn og fôrmel 

— sorghum i form av korn 

— hvete i form av korn, fôrmel, kli, glutenfôr, gluten og kim 

— spelthvete i form av korn 

— rughvete i form av korn 

— mais i form av korn, kli, fôrmel, kimekspeller og gluten 

— maltspirer 

— mask 

1.2.  Oljeholdige frø og frukter samt produkter og biprodukter av disse: 

— rapsfrø, rapsekspeller og rapsskall 

— soya i form av bønner, ristede, ekspeller og skall 

— solsikke i form av frø og ekspeller 

— bomull i form av frø og ekspeller 

— lin i form av frø og ekspeller 

— sesam i form av frø og ekspeller 

— palmekjerner i form av ekspeller 

— gresskarfrø i form av ekspeller 

— oliven, olivenpulp 

— vegetabilske oljer (fra fysisk ekstraksjon) 

1.3.  Belgvekstfrø samt produkter og biprodukter av disse: 

— kikerter i form av frø, fôrmel og kli 

— perlebønner i form av frø, fôrmel og kli 

— fôrskolm i form av frø som har gjennomgått varmebehandling, fôrmel og kli 

— erter i form av frø, fôrmel og kli 

— bønnevikker i form av frø, fôrmel og kli  
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— hestebønner i form av frø, fôrmel og kli 

— vikker i form av frø, fôrmel og kli 

— lupiner i form av frø, fôrmel og kli 

1.4. Rot- og knollvekster samt produkter og biprodukter av disse: 

— sukkerbetepulp 

— poteter 

— søtpoteter i form av rotknoller 

— potetpulp (biprodukt ved ekstraksjon av potetstivelse) 

— potetstivelse 

— potetprotein  

— maniok 

1.5.  Andre frø og frukter samt produkter og biprodukter av disse: 

— johannesbrød 

— johannesbrødbelger og johannesbrødmel 

— gresskar 

— sitrusfruktmasse 

— epler, kveder, pærer, ferskener, fikener, druer og pressrester av disse 

— kastanjer 

— valnøttekspeller 

— hasselnøttekspeller 

— kakaoskall og kakaoekspeller 

— eikenøtter 

1.6.  Fôr, herunder grovfôr: 

— luserne 

— lusernemel 

— kløver 

— kløvermel 

— gress (fra fôrvekster) 

— gressmel 

— høy 

— ensilasje 

— halm av korn  

— rotvekster til fôr  
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1.7.  Andre planter samt produkter og biprodukter av disse: 

— melasse 

— algemel (framstilt ved tørking og maling av tang og tare som vaskes for å redusere jodinnholdet) 

— pulvere og ekstrakter av planter 

— vegetabilske proteinekstrakter (bare til unge dyr) 

— krydder 

— krydderurter 

2. FÔRMIDLER AV ANIMALSK OPPRINNELSE 

2.1.  Melk og melkeprodukter: 

— rå melk 

— melkepulver 

— skummetmelk, skummetmelkpulver 

— kjernemelk, kjernemelkpulver 

— myse, mysepulver, mysepulver med lavt sukkerinnhold, myseproteinpulver (ekstrahert ved fysisk 

behandling) 

— kaseinpulver 

— laktosepulver 

— ostemasse og surmelk 

2.2. Fisk og andre saltvannsdyr samt produkter og biprodukter av disse: 

På følgende vilkår: Produktene skal bare komme fra bærekraftige fiskerier og skal bare brukes for andre arter 

enn planteetere. 

— fisk 

— fiskeolje og torskelevertran, ikke raffinert 

— autolysater fra fisk, bløtdyr eller krepsdyr  

— hydrolysater og proteolysater framstilt ved enzymprosess, også i løselig form, bare til unge dyr 

— fiskemel 

2.3.  Egg og eggprodukter: 

— egg og eggprodukter til bruk som fjørfefôr, fortrinnsvis fra samme driftsenhet 

3. FÔRMIDLER AV MINERALSK OPPRINNELSE 

3.1.  Natrium: 

— ikke raffinert havsalt 

— ubehandlet steinsalt 

— natriumsulfat 

— natriumkarbonat 
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— natriumhydrogenkarbonat 

— natriumklorid 

3.2. Kalium: 

— kaliumklorid 

3.3.  Kalsium: 

— kalkalger (maerl) 

— skall fra akvatiske dyr (herunder bein fra tiarmet blekksprut) 

— kalsiumkarbonat 

— kalsiumlaktat 

— kalsiumglukonat 

3.4.  Fosfor: 

— defluorinert dikalsiumfosfat 

— defluorinert monokalsiumfosfat 

— mononatriumfosfat 

— kalsiummagnesiumfosfat 

— kalsiumnatriumfosfat 

3.5.  Magnesium: 

— magnesiumoksid (vannfritt magnesium) 

— magnesiumsulfat 

— magnesiumklorid 

— magnesiumkarbonat 

— magnesiumfosfat 

3.6.  Svovel: 

— natriumsulfat 

 ______   
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VEDLEGG VI 

Fôrtilsetninger og visse stoffer som brukes i fôrvarer, som nevnt i artikkel 22 nr. 4 

1. FÔRTILSETNINGER 

Fôrtilsetninger må være godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 om 

tilsetningsstoffer i fôrvarer(1). 

1.1.  Ernæringsmessige tilsetningsstoffer 

a)  Vitaminer 

— vitaminer framstilt av råstoffer som er naturlig til stede i fôrvarer 

— syntetiske vitaminer som er identiske med naturlige vitaminer, til dyr med én mage 

— syntetiske vitaminer av type A, D og E som er identiske med naturlige vitaminer for drøvtyggere, 

etter forhåndsgodkjenning fra medlemsstaten basert på en vurdering av mulighetene for 

økologiske drøvtyggere til å få i seg de nødvendige mengdene av disse vitaminene gjennom sine 

fôrrasjoner 

b)  Sporstoffer 

E1 Jern: 

 jern(II)karbonat 

 jern(II)sulfat, monohydrat og/eller heptahydrat 

 jern(III)oksid 

E2 Jod: 

 kalsiumjodat, vannfritt 

 kalsiumjodat, heksahydrat 

 natriumjodid 

E3 Kobolt: 

 kobolt(II)sulfat, monohydrat og/eller heptahydrat 

 basisk kobolt(II)karbonat, monohydrat 

E4: Kobber: 

 kobber(II)oksid 

 basisk kobber(II)karbonat, monohydrat 

 kobber(II)sulfat, pentahydrat 

E5 Mangan: 

 mangan(II)karbonat 

 mangan(II)oksid og mangan(III)oksid 

 mangan(II)sulfat, mono- og/eller tetrahydrat 

E6 Sink: 

 sinkkarbonat 

 sinkoksid 

 sinksulfat, mono- og/eller heptahydrat 

E7 Molybden: 

 ammoniummolybdat, natriummolybdat 

E8 Selen: 

 natriumselenat 

 natriumselenitt 

1.2.  Avlstekniske tilsetningsstoffer 

Enzymer og mikroorganismer  

  

(1) EUT L 268 av18.10.2003, s. 29. 
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1.3.  Teknologiske tilsetningsstoffer 

a)  Konserveringsmidler 

E 200 Sorbinsyre 

E 236 Maursyre(*) 

E 260 Eddiksyre(*) 

E 270 Melkesyre(*) 

E 280 Propionsyre(*) 

E 330 Sitronsyre 

(*) Til ensilasje: bare når værforholdene ikke tillater tilstrekkelig gjæring. 

b)  Antioksiderende stoffer 

E 306 — Tokoferolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse brukt som antioksidant 

c)  Bindemidler og antiklumpemidler  

E 470 Kalsiumstearat av naturlig opprinnelse 

E 551b Kolloidal silisiumoksid 

E 551c Kiselgur 

E 558 Bentonitt 

E 559 Kaolinleire 

E 560 Naturlig blanding av steatitt og kloritt 

E 561 Vermikulitt 

E 562 Sepiolitt 

E 599 Perlitt 

d)  Tilsetningsstoffer i ensilasje 

Enzymer, gjær og bakterier kan brukes som tilsetningsstoffer i ensilasje. 

Bruken av melkesyre, maursyre, propionsyre og eddiksyre i ensilasjeproduksjon skal tillates bare når 

værforholdene ikke tillater tilstrekkelig gjæring. 

2. VISSE PRODUKTER SOM BRUKES I FÔRVARER 

Det oppførte stoffet må være godkjent i henhold til rådsdirektiv 82/471/EØF om visse produkter som brukes i 

fôrvarer(1). 

Gjær: 

Saccharomyces cerevisiae 

Saccharomyces carlsbergiensis 

3. STOFFER TIL ENSILASJEPRODUKSJON 

— havsalt 

— ubehandlet steinsalt 

— myse 

— sukker 

— sukkerbetepulp 

— mel 

— melasse 

 ______   

  

(1) EFT L 213 av 21.7.1982, s. 8. 
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VEDLEGG VII 

Produkter til rengjøring og desinfisering som nevnt i artikkel 23 nr. 4 

Produkter til rengjøring og desinfisering av bygninger og anlegg for husdyrproduksjon: 

— Kalium- og natriumsåpe 

— Vann og damp 

— Kalkmelk 

— Kalk 

— Ulesket kalk 

— Natriumhypokloritt (f.eks. flytende blekemiddel) 

— Kaustisk soda 

— Kaustisk kali 

— Hydrogenperoksid  

— Naturlige planteessenser 

— Sitronsyre, pereddiksyre, maursyre, melkesyre, oksalsyre og eddiksyre 

— Alkohol 

— Salpetersyre (meieriutstyr) 

— Fosforsyre (meieriutstyr) 

— Formaldehyd 

— Produkter til rengjøring og desinfisering av spener og melkeutstyr 

— Natriumkarbonat 

 ______   
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VEDLEGG VIII 

Visse produkter og stoffer som brukes i produksjonen av foredlede økologiske næringsmidler som nevnt i 

artikkel 27 nr. 1 bokstav a) 

Merknad: 

A: godkjent i henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikkel 21 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 

B: godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 

DEL A – NÆRINGSMIDDELTILSETNINGER, HERUNDER BÆRERE 

Ved beregning av den prosentandelen nevnt i artikkel 23 nr. 4 bokstav a) ii) i forordning (EF) nr. 834/2007 skal 

næringsmiddeltilsetninger som er merket med en asterisk i kolonnen for kodenummer, anses som ingredienser av 

landbruksopprinnelse. 

Godkjenning Kode Navn 

Bearbeiding av 

næringsmidler av 

Særlige vilkår 

vegetabilsk 

opprinnelse 

animalsk 

opprinnelse 

A E 153 Vegetabilsk 

karbon 

 X Geitost i aske 

Morbier-ost 

A E 160b* Annattoekstrakter, 

bixin, norbixin 

 X Red Leicester-ost 

Double Gloucester-ost 

Cheddar 

Mimolette-ost 

A E 170 Kalsiumkarbonat X X Skal ikke brukes til farging eller til-

setning av kalsium i produkter 

A E 220 

eller 

Svoveldioksid X X I fruktviner(*) uten tilsatt sukker (her-

under eplesider og pæresider) eller i 

mjød: 50 mg(**) 

E 224 Kaliumdisulfitt X X For eplesider og pæresider med til-

setning av sukker eller konsentrat av 

juice etter gjæring: 100 mg(**) 

(*) I denne sammenhengen menes med 

«fruktvin» vin framstilt av annen 

frukt enn druer. 

(**) Høyeste tillatte innhold fra alle 

kilder, uttrykt som SO2 i mg/l. 

A E 250 

eller 

Natriumnitritt  X For kjøttprodukter(1): 

 E 252 Kaliumnitrat  X For E 250: veiledende tilsatt mengde 

uttrykt som NaNO2: 80 mg/kg 

For E 252: veiledende tilsatt mengde 

uttrykt som NaNO3: 80 mg/kg 

For E 250: største tillatte restmengde 

uttrykt som NaNO2: 50 mg/kg 

For E 252: største tillatte restmengde 

uttrykt som NaNO3: 50 mg/kg 

A E 270 Melkesyre X X  

A E 290 Karbondioksid X X  

A E 296 Eplesyre X   

A E 300 Askorbinsyre X X Kjøttprodukter(2) 

A E 301 Natriumaskorbat  X Kjøttprodukter(2) i forbindelse med 

nitrater eller nitritter 
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Godkjenning Kode Navn 

Bearbeiding av 

næringsmidler av 

Særlige vilkår 

vegetabilsk 

opprinnelse 

animalsk 

opprinnelse 

A E 306* Tokoferolrikt 

ekstrakt 

X X Antioksidant til fettstoffer 

A E 322* Lecitiner X X Melkeprodukter(2) 

A E 325 Natriumlaktat  X Melkebaserte produkter og  

kjøttprodukter 

A E 330 Sitronsyre X   

A E 331 Natriumsitrater  X  

A E 333 Kalsiumsitrater X   

A E 334 Vinsyre (L(+)–) X   

A E 335 Natriumtartrater X   

A E 336 Kaliumtartrater X   

A E 341 (i) Monokalsium-

fosfat 

X  Hevemiddel for selvhevende mel 

A E 400 Alginsyre X X Melkebaserte produkter(2) 

A E 401 Natriumalginat X X Melkebaserte produkter(2) 

A E 402 Kaliumalginat X X Melkebaserte produkter(2) 

A E 406 Agar X X Melkebaserte produkter og 

kjøttprodukter(2) 

A E 407 Karragenan X X Melkebaserte produkter(2) 

A E 410* Johannesbrød-

kjernemel 

X X  

A E 412* Guarkjernemel X X  

A E 414* Arabisk gummi X X  

A E 415 Xantangummi X X  

A E 422 Glyserol X  For planteekstrakter 

A E 440 (i)* Pektin X X Melkebaserte produkter(2) 

A E 464 Hydroksypropyl-

metylcellulose 

X X Innkapslingsmateriale for kapsler 

A E 500 Natrium-

karbonater 

X X «Dulce de leche»(3), rømmesmør og 

surmelksost(2) 

A E 501 Kaliumkarbonater X   

A E 503 Ammonium-

karbonater 

X   

A E 504 Magnesium-

karbonater 

X   

A E 509 Kalsiumklorid  X Koagulering av melk 

A E 516 Kalsiumsulfat X  Bærer 

A E 524 Natriumhydroksid X  Overflatebehandling av «Laugengebäck» 

A E 551 Silisiumdioksid X  Antiklumpemiddel for urter og krydder 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/87 

 

Godkjenning Kode Navn 

Bearbeiding av 

næringsmidler av 

Særlige vilkår 

vegetabilsk 

opprinnelse 

animalsk 

opprinnelse 

A E 553b Talkum X X Overflatebehandlingsmiddel for kjøtt-

produkter 

A E 938 Argon X X  

A E 939 Helium X X  

A E 941 Nitrogen X X  

A E 948 Oksygen X X  

(1) Dette tilsetningsstoffet kan brukes bare dersom det er godtgjort overfor vedkommende myndighet at det ikke finnes noe 

teknologisk alternativ tilgjengelig som gir samme garanti og/eller gjør det mulig å bevare produktets særlige egenskaper. 

(2) Begrensningen gjelder bare for animalske produkter. 

(3) «Dulce de leche» eller «Confiture de lait» er en myk, søt, brun krem laget av søtet, fortykket melk. 
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DEL B  –  TEKNISKE HJELPESTOFFER OG ANDRE PRODUKTER SOM KAN BRUKES VED FORED-

LING AV ØKOLOGISK FRAMSTILTE INGREDIENSER AV LANDBRUKSOPPRINNELSE 

Merknad: 

A: godkjent i henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikkel 21 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 

B: godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 

 

Godkjenning Navn 

Bearbeiding av 

næringsmidler av 

vegetabilsk 

opprinnelse 

Bearbeiding av 

næringsmidler 

av animalsk 

opprinnelse 

Særlige vilkår 

A Vann X X Drikkevann som definert i råds-

direktiv 98/83/EF 

A Kalsiumklorid X  Koaguleringsmiddel 

A Kalsiumkarbonat X   

 Kalsiumhydroksid X   

A Kalsiumsulfat X  Koaguleringsmiddel 

A Magnesiumklorid (eller 

nigari) 

X  Koaguleringsmiddel 

A Kaliumkarbonat X  Tørking av druer 

A Natriumkarbonat X  Produksjon av sukker 

A Melkesyre  X Til regulering av pH-verdien i 

saltlaken som brukes i oste-

produksjon(1) 

A Sitronsyre X X Til regulering av pH-verdien i 

saltlaken som brukes i oste-

produksjon(1) 

Produksjon av olje fra og 

hydrolyse av stivelse(2) 

A Natriumhydroksid X  Produksjon av sukker Produk-

sjon av olje fra rapsfrø 

(Brassica spp.) 

A Svovelsyre X X Produksjon av gelatin(1) 

Produksjon av sukker(2) 

A Saltsyre  X Produksjon av gelatin 

Til regulering av pH-verdien i 

saltlaken som brukes ved fram-

stilling av ostene Gouda, Eda-

mer, Maasdammer, Boerenkaas, 

Friese og Leidse Nagelkaas 

A Ammoniumhydroksid  X Produksjon av gelatin 

A Hydrogenperoksid  X Produksjon av gelatin 

A Karbondioksid X X  

A Nitrogen X X  

A Etanol X X Løsemiddel 

A Garvesyre X  Filtreringshjelpemiddel 

A     

A Eggalbumin X   

A Kasein X   

A Gelatin X   

A Fiskelim X   

A Vegetabilske oljer X X Smøremiddel, slippmiddel eller 

skumdempende middel 
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Godkjenning Navn 

Bearbeiding av 

næringsmidler av 

vegetabilsk 

opprinnelse 

Bearbeiding av 

næringsmidler 

av animalsk 

opprinnelse 

Særlige vilkår 

A Silisiumdioksid i form av gel 

eller kolloidal løsning 

X   

A Aktivt karbon X   

A Talkum X  I samsvar med spesifikke 

renhetskriterier for tilsetnings-

stoffet E 553b 

A Bentonitt X X Fortykningsmiddel for mjød(1) 

I samsvar med spesifikke 

renhetskriterier for tilsetnings-

stoffet E 558 

A Kaolin X X Propolis(1) 

I samsvar med spesifikke 

renhetskriterier for tilsetnings-

stoffet E 559 

A Cellulose X X Produksjon av gelatin(1) 

A Kiselgur X X Produksjon av gelatin(1) 

A Perlitt X X Produksjon av gelatin(1) 

A Hasselnøttskall X   

A Rismel X   

A Bivoks X  Slippmiddel 

A Karnaubavoks X  Slippmiddel 

(1) Begrensningen gjelder bare for animalske produkter. 

(2) Begrensningen gjelder bare for planteprodukter. 
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VEDLEGG IX 

Ingredienser av landbruksopprinnelse som ikke er økologisk produsert i henhold til artikkel 28 

1. UFOREDLEDE PLANTEPRODUKTER OG AVLEDEDE PRODUKTER FRAMSTILT VED PROSESSER 

1.1.  Spiselige frukter, nøtter og frø: 

— eikenøtter Quercus spp. 

— kolanøtter Cola acuminata 

— stikkelsbær Ribes uva-crispa 

— pasjonsfrukt Passiflora edulis 

— bringebær (tørkede) Rubus idaeus 

— rødrips (tørkede) Ribes rubrum 

1.2.  Spiselige kryddere og urter: 

— peruviansk pepper Schinus molle L. 

— pepperrotfrø Armoracia rusticana 

— galanga Alpinia officinarum 

— saflor Carthamus tinctorius 

— brønnkarse Nasturtium officinale 

1.3.  Diverse: 

Alger, herunder tang og tare, som er tillatt i bearbeidingen av ikke-økologiske næringsmidler 

2. PLANTEPRODUKTER 

2.1.  Fettstoffer, også raffinerte, men ikke kjemisk modifiserte, framstilt av andre planter enn: 

— kakao Theobroma cacao 

— kokos Cocos nucifera 

— oliven Olea europaea 

— solsikke Helianthus annuus 

— palme Elaeis guineensis 

— raps Brassica napus, rapa 

— saflortistel Carthamus tinctorius 

— sesam Sesamum indicum 

— soya Glycine max 

2.2.  Sukker, stivelse og andre produkter fra korn og rotknoller: 

— fruktose 

— rispapir 

— tynt usyret brød 

— risstivelse og stivelse av voksaktig mais som ikke er kjemisk modifisert  
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2.3.  Diverse: 

— erteprotein Pisum spp. 

— rom, utelukkende framstilt av sukkerrørsaft 

— kirsebærbrennevin framstilt av frukter og aromaer som nevnt i artikkel 27 nr. 1 bokstav c) 

3. ANIMALSKE PRODUKTER 

Vannorganismer som ikke stammer fra akvakultur, og som er tillatt i bearbeiding av ikke-økologiske 

næringsmidler: 

— gelatin 

— mysepulver «herasuola» 

— tarmer 

 ______   
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VEDLEGG X 

Arter som det finnes økologisk framstilte frø eller settepoteter av, i tilstrekkelige mengder og for et stort antall 

sorter i alle deler av Fellesskapet som nevnt i artikkel 45 nr. 3 

 ______   
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VEDLEGG XI 

Fellesskapslogo, nevnt i artikkel 57 

A. EN FELLESSKAPSLOGO 

1. Vilkår for gjengivelse og bruk av fellesskapslogoen 

1.1.  Fellesskapslogoen nevnt ovenfor skal være i samsvar med malene i del B.2 i dette vedlegg. 

1.2.  De opplysningene som skal inngå i logoen, er oppført i del B.3 i dette vedlegg. Det er mulig å bruke logoen sammen med angivelsen nevnt i 

vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 834/2007. 

1.3.  Ved bruk av EF-logoen og angivelsene i del B.3 i dette vedlegg skal de tekniske forskriftene for reproduksjon som er fastsatt i den grafiske 

håndboken i del B.4 i dette vedlegg, følges.  
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B.2. Maler 

Español Čeština Dansk 

 
Deutsch Deutsch Eesti keel 

 
Eesti keel Eλλαδα English 

 
Français Italiano Latviešu valoda 

 
Lietuvių kalba Magyar Malti 
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Nederlands Polski Português 

 
Slovenčina (slovenský jazyk) Slovenščina (slovenski jezik) Suomi 

 
Svenska Български Română 

 
Nederlands/Français Suomi/Svenska Français/Deutsch 
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B.3.  Angivelser som skal være med i fellesskapslogoen 

B.3.1.  Enkeltangivelser 

BG:  БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

ES:  AGRICULTURA ECOLÓGICA 

CS:  EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

DA:  ØKOLOGISK JORDBRUG 

DE:  BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU 

ET:  MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS 

EL:  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

EN:  ORGANIC FARMING 

FR:  AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

IT:  AGRICOLTURA BIOLOGICA 

LV:  BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA 

LT:  EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS 

HU:  ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS 

MT:  AGRIKULTURA ORGANIKA 

NL:  BIOLOGISCHE LANDBOUW 

PL:  ROLNICTWO EKOLOGICZNE 

PT:  AGRICULTURA BIOLÓGICA 

RO:  AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ 

SK:  EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO 

SL:  EKOLOŠKO KMETIJSTVO 

FI:  LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO 

SV:  EKOLOGISKT JORDBRUK  
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B.3.2. Kombinasjon av to angivelser 

Kombinasjoner av to angivelser på språkene nevnt i B.3.1 er tillatt, forutsatt at de oppføres som vist i eksemplene nedenfor: 

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW — AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO — EKOLOGISKT JORDBRUK 

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE — BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT 

B.4.  Grafisk håndbok 

INNHOLD 

1. Innledning 

2. Alminnelig bruk av logoen 

2.1.  Logoen i farger (referansefarger) 

2.2.  Logoen i én farge: logoen i svart-hvitt 

2.3.  Kontrast mot bakgrunnsfarger 

2.4.  Typografi 

2.5.  Språkversjon 

2.6.  Forminsket størrelse 

2.7.  Særlige vilkår for bruk av logoen 

3. Originaler på bromidpapir 

3.1.  Logoen i to farger 

3.2.  Logoen i konturtegning 

3.3.  Logoen i én farge: logoen i svart-hvitt 

3.4.  Fargeprøver 

1. INNLEDNING 

Den grafiske håndboken er ment å være et hjelpemiddel for driftsansvarlige ved trykking av logoen. 
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2. ALMINNELIG BRUK AV LOGOEN 

2.1.  Logoen i farger (referansefarger) 

Når logoen i farger brukes, skal det enten benyttes spesialfarger (Pantone) eller firfargetrykk. Referansefargene er oppført nedenfor. 

Logoen i pantone 

 

Logoen i firfargetrykk 

 

2.2.  Logoen i én farge: logoen i svart-hvitt 

Logoen i svart-hvitt kan brukes som vist nedenfor: 
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2.3.  Kontrast mot bakgrunnsfarger 

Dersom logoen i farger brukes på en farget bakgrunn som gjør at det blir vanskelig å lese teksten, kan logoen settes inn i en avgrensende 

sirkel slik at logoen trer tydeligere fram mot bakgrunnen, som vist nedenfor: 

Logoen på farget bakgrunn 

 

2.4.  Typografi 

Teksten settes med Frutiger eller Myriad bold condensed med versaler. 

Skriftstørrelsen skal forminskes i samsvar med reglene i avsnitt 2.6. 

2.5.  Språkversjon 

Logoen kan brukes i den eller de språkversjonene som ønskes, i samsvar med spesifikasjonene i B.3. 

2.6.  Forminsket størrelse 

Dersom det er nødvendig å forminske logoen for å kunne bruke den på forskjellige typer etiketter, gjelder følgende minstemål: 

a) For en logo med enkeltangivelse: minstemål 20 mm i diameter. 
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b) For en logo med en kombinasjon av to angivelser: minstemål 40 mm i diameter. 

 

2.7.  Særlige vilkår for bruk av logoen 

Formålet med logoen er å tilføre produktene en særlig verdi. Det vil derfor være mest hensiktsmessig å bruke logoen i farger. Den vil da 

være mer iøynefallende og gjenkjennes lettere og raskere av forbrukerne. 

Ensfarget logo (svart-hvitt) som vist i avsnitt 2.2 bør bare brukes når det ikke er praktisk gjennomførbart å bruke logoen i farger. 

3. ORIGINALER PÅ BROMIDPAPIR 

3.1.  Logoen i to farger 

— Enkeltangivelse på alle språk 

— Eksemplene på språkkombinasjonene nevnt i B.3.2  
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Nr. 47/108 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 
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— Eksemplene på språkkombinasjonene nevnt i B.3.2 
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3.2.  Logoen i konturtegning 
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3.3.  Logoen i én farge: logoen i svart-hvitt 

 

3.4.  Fargeprøver 

PANTONE REFLEX BLUE 

 

PANTONE 367 

 

 ______   
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VEDLEGG XII 

Mal for underlagsdokumenter som skal utstedes til den driftsansvarlige i henhold til artikkel 29 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 834/2007, som nevnt i artikkel 68 i denne forordning 

Underlagsdokumenter som skal utstedes til den driftsansvarlige i henhold til artikkel 29 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 834/2007 

Dokumentnummer: 

Den driftsansvarliges navn og adresse:  

hovedvirksomhet (produsent, foredlingsvirksomhet, 

importør osv.): 

Kontrollorganets/-myndighetens navn, adresse og 

kodenummer: 

Produktgrupper/virksomhet: 

1. — Planter og planteprodukter: 

2. — Dyr og animalske produkter: 

3. — Foredlede produkter: 

definert som: 

økologisk produksjon, omleggingsprodukter samt ikke-

økologisk produksjon ved parallellproduksjon/-foredling 

i henhold til artikkel 11 i forordning (EF) nr. 834/2007 

Gyldighetsperiode: 

Planteprodukter fra … til … 

Animalske produkter fra … til … 

Foredlede produkter fra … til … 

Kontrolldato(er): 

Dette dokumentet er utstedt på grunnlag av artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007 og forordning (EF) 

nr. 889/2008. Den driftsansvarliges virksomhet har vært gjenstand for kontroll og oppfyller kravene i nevnte 

forordninger. 

Dato, sted: 

Underskrift på vegne av utstedende kontrollorgan/-myndighet: 
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VEDLEGG XIII 

Mal for selgers erklæring nevnt i artikkel 69 

Selgers erklæring i henhold til artikkel 9 nr. 3 i rådsforordning (EF) nr. 834/2007 

Selgers navn og adresse:  

Identifikasjon (f.eks. parti- eller lagernummer): Varebetegnelse: 

Bestanddeler: 

(Angi alle bestanddeler som inngår i produktet / som er brukt sist i produksjonsprosessen.) 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

Jeg erklærer at dette produktet verken er framstilt «av» eller «med» GMO-er, slik dette er definert og brukt i 

artikkel 2 og 9 i rådsforordning (EF) nr. 834/2007. Jeg har ingen opplysninger som skulle tilsi at denne erklæringen 

er uriktig. 

Jeg erklærer derfor at ovennevnte produkt er i samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til 

forbudet mot bruk av GMO-er. 

Jeg forplikter meg til å underrette vår kunde og dennes kontrollorgan/-myndighet umiddelbart dersom denne 

erklæringen trekkes tilbake eller endres, eller dersom det framkommer opplysninger som gjør at erklæringen ikke 

lenger er riktig. 

Jeg bemyndiger det kontrollorganet eller den kontrollmyndigheten, som definert i artikkel 2 i rådsforordning (EF) 

nr. 834/2007, som vår kunde hører inn under, til å undersøke riktigheten av denne erklæringen og ved behov ta 

prøver til analysebevis. Jeg godtar også at denne oppgaven kan utføres av en uavhengig institusjon som er utpekt 

skriftlig av kontrollorganet. 

Undertegnede tar ansvar for riktigheten av denne erklæringen. 

Land, sted, dato, selgers underskrift: Selgers firmastempel (dersom det er aktuelt): 
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VEDLEGG XIV 

Sammenligningstabell nevnt i artikkel 96 

Forordning (EØF) nr. 2092/91 

(1) Forordning (EF) nr. 207/93 

(2) Forordning (EF) nr. 223/2003 

(3) Forordning (EF) nr. 1452/2003 

Denne forordning 

—  Artikkel 1 

—  Artikkel 2 bokstav a) 

Artikkel 4 nr. 15  Artikkel 2 bokstav b) 

Vedlegg III del C (første strekpunkt)  Artikkel 2 bokstav c) 

Vedlegg III del C (annet strekpunkt)  Artikkel 2 bokstav d) 

—  Artikkel 2 bokstav e) 

—  Artikkel 2 bokstav f) 

—  Artikkel 2 bokstav g) 

—  Artikkel 2 bokstav h) 

Artikkel 4 nr. 24  Artikkel 2 bokstav i) 

—  Artikkel 3 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 7.1 og 7.2  Artikkel 3 nr. 2 

Vedlegg I del B nr. 7.4  Artikkel 3 nr. 3 

Vedlegg I del A nr. 2.4  Artikkel 3 nr. 4 

Vedlegg I del A nr. 2.3  Artikkel 3 nr. 5 

—  Artikkel 4 

Artikkel 6 nr. 1 og vedlegg I del A 

nr. 3 

 Artikkel 5 

Vedlegg I del A nr. 5  Artikkel 6 

Vedlegg I del B og C (titler)  Artikkel 7 

Vedlegg I del B nr. 3.1  Artikkel 8 nr. 1 

Vedlegg I del C nr. 3.1  Artikkel 8 nr. 2 

Vedlegg I del B nr. 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 

og 3.11 

 Artikkel 9 nr. 1–4 

Vedlegg I del C nr. 3.6  Artikkel 9 nr. 5 

Vedlegg I del B nr. 8.1.1  Artikkel 10 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 8.2.1  Artikkel 10 nr. 2 

Vedlegg I del B nr. 8.2.2  Artikkel 10 nr. 3 

Vedlegg I del B nr. 8.2.3  Artikkel 10 nr. 4 

Vedlegg I del B nr. 8.3.5  Artikkel 11 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 8.3.6  Artikkel 11 nr. 2 

Vedlegg I del B nr. 8.3.7  Artikkel 11 nr. 3 

Vedlegg I del B nr. 8.3.8  Artikkel 11 nr. 4 og 5 

Vedlegg I del B nr. 6.1.9 og 8.4.1–

8.4.5 

 Artikkel 12 nr. 1–4 

Vedlegg I del B nr. 6.1.9  Artikkel 12 nr. 5 
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Forordning (EØF) nr. 2092/91 

(1) Forordning (EF) nr. 207/93 

(2) Forordning (EF) nr. 223/2003 

(3) Forordning (EF) nr. 1452/2003 

Denne forordning 

Vedlegg I del C nr. 4 og 8.1–8.5  Artikkel 13 

Vedlegg I del B nr. 8.1.2  Artikkel 14 

Vedlegg I del B nr. 7.1 og 7.2  Artikkel 15 

Vedlegg I del B nr. 1.2  Artikkel 16 

Vedlegg I del B nr. 1.6  Artikkel 17 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 1.7  Artikkel 17 nr. 2 

Vedlegg I del B nr. 1.8  Artikkel 17 nr. 3 

Vedlegg I del B nr. 4.10  Artikkel 17 nr. 4 

Vedlegg I del B nr. 6.1.2  Artikkel 18 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 6.1.3  Artikkel 18 nr. 2 

Vedlegg I del C nr. 7.2  Artikkel 18 nr. 3 

Vedlegg I del B nr. 6.2.1  Artikkel 18 nr. 4 

Vedlegg I del B nr. 4.3  Artikkel 19 nr. 1 

Vedlegg I del C nr. 5.1 og 5.2  Artikkel 19 nr. 2–4 

Vedlegg I del B nr. 4.1, 4.5, 4.7 og 

4.11 

 Artikkel 20 

Vedlegg I del B nr. 4.4  Artikkel 21 

Artikkel 7  Artikkel 22 

Vedlegg I del B nr. 3.13, 5.4, 8.2.5 og 

8.4.6 

 Artikkel 23 

Vedlegg I del B nr. 5.3, 5.4, 5.7 og 

5.8 

 Artikkel 24 

Vedlegg I del C nr. 6  Artikkel 25 

Vedlegg III del E nr. 3 og del B  Artikkel 26 

Artikkel 5 nr. 3 og vedlegg VI del A 

og B 

 Artikkel 27 

Artikkel 5 nr. 3  Artikkel 28 

Artikkel 5 nr. 3 (1):  Artikkel 3 Artikkel 29 

Vedlegg III del B nr. 3  Artikkel 30 

Vedlegg III nr. 7  Artikkel 31 

Vedlegg III del E nr. 5  Artikkel 32 

Vedlegg III nr. 7a  Artikkel 33 

Vedlegg III del C nr. 6  Artikkel 34 

Vedlegg III nr. 8 og del A nr. 2.5  Artikkel 35 

Vedlegg I del A nr. 1.1–1.4  Artikkel 36 

Vedlegg I del B nr. 2.1.2  Artikkel 37 

Vedlegg I del B nr. 2.1.1, 2.2.1, 2.3 

og vedlegg I del C nr. 2.1 og 2.3 

 Artikkel 38 

Vedlegg I del B nr. 6.1.6  Artikkel 39 

Vedlegg III del A nr. 1.3 og del b  Artikkel 40 

Vedlegg I del C nr. 1.3  Artikkel 41 
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Forordning (EØF) nr. 2092/91 

(1) Forordning (EF) nr. 207/93 

(2) Forordning (EF) nr. 223/2003 

(3) Forordning (EF) nr. 1452/2003 

Denne forordning 

Vedlegg I del B nr. 3.4 (første 

strekpunkt og nr. 3.6 bokstav b)) 

 Artikkel 42 

Vedlegg I del B nr. 4.8  Artikkel 43 

Vedlegg I del C nr. 8.3  Artikkel 44 

Artikkel 6 nr. 3  Artikkel 45 

 (3):  Artikkel 1 nr. 1 og 2 Artikkel 45 nr. 1 og 2 

 (3):  Artikkel 3 bokstav a) Artikkel 45 nr. 1 

 (3):  Artikkel 4 Artikkel 45 nr. 3 

 (3):  Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 45 nr. 4 

 (3):  Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 45 nr. 5 

 (3):  Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 45 nr. 6 

 (3):  Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 45 nr. 7 

 (3):  Artikkel 5 nr. 5 Artikkel 45 nr. 8 

Vedlegg I del B nr. 8.3.4  Artikkel 46 

Vedlegg I del B nr. 3.6 bokstav a)  Artikkel 47 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 4.9  Artikkel 47 nr. 2 

Vedlegg I del C nr. 3.5  Artikkel 47 nr. 3 

 (3):  Artikkel 6 Artikkel 48 

 (3):  Artikkel 7 Artikkel 49 

 (3):  Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 50 nr. 1 

 (3):  Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 50 nr. 2 

 (3):  Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 51 nr. 1 

 (3):  Artikkel 9 nr. 2 og 3 Artikkel 51 nr. 2 

  Artikkel 51 nr. 3 

 (3):  Artikkel 10 Artikkel 52 

 (3):  Artikkel 11 Artikkel 53 

 (3):  Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 54 nr. 1 

 (3):  Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 54 nr. 2 

 (3):  Artikkel 13 Artikkel 55 

 (3):  Artikkel 14 Artikkel 56 

  Artikkel 57 

  Artikkel 58 

 (2):  Artikkel 1 og 5 Artikkel 59 

 (2):  Artikkel 5 og 3 Artikkel 60 

 (2):  Artikkel 4 Artikkel 61 

Artikkel 5 nr. 5  Artikkel 62 

Vedlegg III nr. 3  Artikkel 63 

Vedlegg III nr. 4  Artikkel 64 
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Forordning (EØF) nr. 2092/91 

(1) Forordning (EF) nr. 207/93 

(2) Forordning (EF) nr. 223/2003 

(3) Forordning (EF) nr. 1452/2003 

Denne forordning 

Vedlegg III nr. 5  Artikkel 65 

Vedlegg III nr. 6  Artikkel 66 

Vedlegg III nr. 10  Artikkel 67 

—  Artikkel 68 

—  Artikkel 69 

Vedlegg III del A nr. 1  Artikkel 70 

Vedlegg III del A nr. 1.2  Artikkel 71 

—  Artikkel 72 

Vedlegg III del A nr. 1.3  Artikkel 73 

Vedlegg III del A nr. 2.1  Artikkel 74 

Vedlegg III del A nr. 2.2  Artikkel 75 

Vedlegg III del A nr. 2.3  Artikkel 76 

Vedlegg I del B nr. 5.6  Artikkel 77 

Vedlegg I del C nr. 5.5, 6.7, 7.7 og 

7.8 

 Artikkel 78 

Vedlegg III del A nr. 2.4  Artikkel 79 

Vedlegg III del B nr. 1  Artikkel 80 

Vedlegg III del C  Artikkel 81 

Vedlegg III del C nr. 1  Artikkel 82 

Vedlegg III del C nr. 2  Artikkel 83 

Vedlegg III del C nr. 3  Artikkel 84 

Vedlegg III del C nr. 5  Artikkel 85 

Vedlegg III del D  Artikkel 86 

Vedlegg III del E  Artikkel 87 

Vedlegg III del E nr. 1  Artikkel 88 

Vedlegg III del E nr. 2  Artikkel 89 

Vedlegg III del E nr. 4  Artikkel 90 

Vedlegg III nr. 9  Artikkel 91 

Vedlegg III nr. 11  Artikkel 92 

  Artikkel 93 

—  Artikkel 94 

Vedlegg I del B nr. 6.1.5  Artikkel 95 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 8.5.1  Artikkel 95 nr. 2 

—  Artikkel 95 nr. 3–8 

—  Artikkel 95 

—  Artikkel 96 

—  Artikkel 97 

Vedlegg II del A  Vedlegg I 
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Forordning (EØF) nr. 2092/91 

(1) Forordning (EF) nr. 207/93 

(2) Forordning (EF) nr. 223/2003 

(3) Forordning (EF) nr. 1452/2003 

Denne forordning 

Vedlegg II del B  Vedlegg II 

Vedlegg VIII  Vedlegg III 

Vedlegg VII  Vedlegg IV 

Vedlegg II del C  Vedlegg V 

Vedlegg II del D  Vedlegg VI 

Vedlegg II del E  Vedlegg VII 

Vedlegg VI del A og B  Vedlegg VIII 

Vedlegg VI del C  Vedlegg IX 

—  Vedlegg X 

—  Vedlegg XI 

—  Vedlegg VIII 

—  Vedlegg IX 

 


