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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/838 

av 17. mai 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 med hensyn til fôr til visse økologiske akvakulturdyr(*) 

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 15 nr. 2 og artikkel 16 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 834/2007 er det fastsatt grunnleggende krav for økologisk produksjon av akvakulturdyr, herunder 

krav til fõr. Nærmere regler for gjennomføring av disse kravene er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(2). 

2) I henhold til artikkel 15 nr. 1 bokstav d) punkt i) i forordning (EF) nr. 834/2007 skal fisk og krepsdyr gis fôr som dekker 

deres ernæringsbehov på deres ulike utviklingstrinn. 

3) Artikkel 25l i forordning (EF) nr. 889/2008 fastsetter særlige regler for fôr til visse akvakulturdyr nevnt i avsnitt 6, 7 og 

9 i vedlegg XIIIa til den forordningen. Reglene fastsatt i nevnte artikkel tar sikte på å prioritere naturlig tilgjengelig fõr, 

dersom det finnes. 

4) I henhold til artikkel 25l nr. 1 i forordning (EF) nr. 889/2008 skal de berørte dyrene gis fôr som finnes naturlig i dammer 

og innsjøer. Artikkel 25l nr. 2 i nevnte forordning tillater bruk av økologisk fôr av vegetabilsk opprinnelse eller tang og 

tare dersom naturlige fôrressurser ikke finnes i tilstrekkelige mengder. Artikkel 25l nr. 3 bokstav a) og b) i nevnte 

forordning fastsetter høyeste prosentandel av fiskemel og fiskeolje som kan inngå i fôrrasjonen til haimalle og reker 

dersom naturlig fôr suppleres. 

5) Naturlig forekommende fôr er begrenset eller ikke-eksisterende i klekkerifasen. Medlemsstatene har tilkjennegitt 

overfor Kommisjonen at reglene for fôring av reker i Penaeidae-familien, særlig tigerreker (Penaeus monodon), fastsatt 

i artikkel 25l nr. 3 bokstav b) i forordning (EF) nr. 889/2008, vil føre til underernæring og økt dødelighet dersom de 

anvendes i yngelstadiet i et klekkeri. 

6) Artikkel 25l nr. 1 i forordning (EF) nr. 889/2008 krever at de berørte dyrene skal fôres med fôr som finnes naturlig i 

dammer og innsjøer. Regelen fastsatt i nevnte artikkel bør bare gjelde tilvekststadiet, når dyrene holdes i dammer og 

innsjøer og ikke i klekkerier, der det ikke er nok naturlig tilgjengelig fõr. Dette er særlig relevant fra 31. desember 2016, 

da det i samsvar med artikkel 25e nr. 3 i forordning (EF) nr. 889/2008 ikke lenger kan innføres yngel av akvakulturdyr 

fra ikke-økologisk produksjon i et økologisk anlegg. Før denne datoen var det tillatt å innføre en viss prosentandel ikke-

økologisk yngel i et økologisk anlegg, etter en ikke-økologisk klekkerifase. 

7) Ekspertgruppen for teknisk rådgivning om økologisk produksjon (EGTOP), som ble opprettet ved kommisjonsvedtak 

2009/427/EF(3), har bekreftet at de særlige reglene i artikkel 25l nr. 3 bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 889/2008 

bare er hensiktsmessige i tilvekststadiet(4). EGTOP anser at begrensningene for fiskemel og fiskeolje fastsatt i nevnte 

artikkel ikke gjør det mulig å dekke dyrets ernæringsbehov i de tidlige livsstadiene i et klekkeri. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 18.5.2017, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2017 av  

22. september 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(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 rådsforordning 

(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) Sluttrapport: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/final_report_egtop_on_aquaculture_part-c_en.pdf 

2019/EØS/4/12 
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8) Kommisjonen har identifisert et behov for å endre reglene for fôr til visse akvakulturdyr ved å presisere at disse reglene 

bare får anvendelse på tilvekststadiet. Kommisjonen har kommet til denne konklusjonen ved å ta hensyn til kravet i 

artikkel 15 nr. 1 bokstav d) punkt i) i forordning (EF) nr. 834/2007 om å dekke dyrenes ernæringsbehov på deres ulike 

utviklingstrinn, målet med artikkel 25l i forordning (EF) nr. 889/2008 om å prioritere naturlig tilgjengelig fõr der det 

finnes, og uttalelsen fra EGTOP. 

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

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 25l nr. 1 i forordning (EF) nr. 889/2008 skal lyde: 

«1. I tilvekststadiet skal akvakulturdyrene nevnt i vedlegg XIIIa avsnitt 6, 7 og 9 gis fôr som finnes naturlig i dammer og 

innsjøer.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 17. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 ____________  


