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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2273 

av 8. desember 2017 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 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(*) 

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 22 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etter artikkel 42 i kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(2), endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 836/2014(3), er det fram til 31. desember 2017 på visse vilkår og når økologisk oppdrettede unghøner ikke er 

tilgjengelige, unntaksvis tillatt å innføre ikke-økologisk oppdrettede unghøner beregnet på eggproduksjon som er høyst 

18 uker gamle, i en økologisk husdyrenhet. 

2) Økologisk oppdrettede unghøner beregnet på eggproduksjon har ikke vært tilgjengelige på unionsmarkedet i 

tilstrekkelige mengder og av tilstrekkelig kvalitet til å dekke verpehøneoppdretternes behov. For å gi mer tid til å utvikle 

produksjonen av økologiske unghøner beregnet på eggproduksjon bør unntaket fra produksjonsreglene som tillater bruk 

av ikke-økologisk oppdrettede unghøner beregnet på eggproduksjon som er høyst 18 uker gamle, forlenges til  

31. desember 2018. 

3) Etter artikkel 43 i forordning (EF) nr. 889/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 836/2014, er det i 

kalenderårene 2015, 2016 og 2017 unntaksvis tillatt å bruke høyst 5 % ikke-økologisk proteinfôr til svin og fjørfe. 

4) Det har ikke vært tilgang på økologisk protein i tilstrekkelige mengder og av tilstrekkelig kvalitet på unionsmarkedet til 

å dekke næringsbehovet hos svin og fjørfe som oppdrettes i økologiske driftsenheter. Tilbudet av økologiske 

proteinvekster er fortsatt lavere enn etterspørselen. Muligheten til unntaksvis å bruke en begrenset andel ikke-økologisk 

proteinfôr bør derfor forlenges til 31. desember 2018. 

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

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1) I artikkel 42 bokstav b) endres «31. desember 2017» til «31. desember 2018». 

2) I artikkel 43 skal annet ledd lyde: 

«For disse artene skal den høyeste tillatte prosentandelen ikke-økologisk proteinfôr per tolvmånedersperiode være 5 % i 

kalenderåret 2018.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 9.12.2017, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2018 av 27. april 2018 

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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 836/2014 av 31. juli 2014 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 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 230 av 1.8.2014, s. 10) 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 8. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


