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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1364/2013 

av 17. desember 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til bruk av yngel fra ikke-økologisk akvakultur og 

yngel av ikke-økologiske muslinger i økologisk akvakultur(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

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

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 13 nr. 3, 15 nr. 2 og artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 834/2007 er det fastsatt grunnleg-

gende krav til økologisk produksjon av tang og tare og 

akvakulturdyr. Nærmere regler for gjennomføring av 

disse kravene er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 889/2008(2). 

2) I perioden mellom november 2012 og april 2013 

anmodet enkelte medlemsstater om revisjon av reglene 

om produkter, stoffer og teknikker som kan brukes i 

økologisk akvakulturproduksjon. Disse anmodningene 

vil bli vurdert av ekspertgruppen for teknisk rådgivning 

om økologisk produksjon nedsatt ved kommisjons-

vedtak 2009/427/EF(3), og på grunnlag av denne 

vurderingen vil Kommisjonen vurdere behovet for en 

eventuell revisjon av disse reglene i 2014. 

3) I noen av disse anmodningene ble det erklært at det ikke 

er tilstrekkelig tilgang på økologisk yngel og yngel av 

muslinger på markedet til å oppfylle kravene i artikkel 

25e og 25o i forordning (EF) nr. 889/2008. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 19.12.2013,  

s. 29, 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. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av råds-

forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og 

merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk 

produksjon, merking og kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/427/EF av 3. juni 2009 om nedsettelse av 

en ekspertgruppe for teknisk rådgivning om økologisk produksjon 

(EUT L 139 av 5.6.2009, s. 29). 

4) Ettersom økologisk yngel og yngel av muslinger ennå 

ikke er tilgjengelig i tilstrekkelige mengder til å sikre 

kontinuitet, unngå avbrudd i økologisk akvakultur-

produksjon i Unionen og gi markedet for økologisk 

yngel og yngel av muslinger tid til å utvikle seg videre, 

er det i påvente av sakkyndige råd berettiget å utsette bruk 

av prosentandelen på 50 % som er fastsatt i artikkel 25e 

nr. 3 og artikkel 25o nr. 1 tredje ledd i forordning (EF)  

nr. 889/2008, i ett år til 31. desember 2014. 

5) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 25e skal nr. 3 lyde: 

 «3.  Den høyeste prosentandel yngel fra ikke-økologisk 

akvakultur som innføres i akvakulturanlegget, skal være 80 % 

innen 31. desember 2011, 50 % innen 31. desember 2014 og 

0 % innen 31. desember 2015.» 

2.  I artikkel 25o nr. 1 skal tredje ledd lyde: 

 «Den høyeste prosentandel yngel fra ikke-økologiske 

klekkerier for muslinger som kan innføres i økologiske 

produksjonsenheter, skal imidlertid være 80 % innen  

31. desember 2011, 50 % innen 31. desember 2014 og 0 % 

innen 31. desember 2015.» 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 31. desember 2013. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 17. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


