6.8.2009

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 204/15

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 710/2009
af 5. august 2009
om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EF) nr. 834/2007, for så vidt angår fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for økologisk
produktion af akvakulturdyr og tang
sikre ensartet fortolkning og anvendelse af reglerne for
økologisk produktion af akvakulturdyr og tang.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(4)

Den lokalitet, der anvendes til produktion af økologisk
tang og opdræt af akvakulturdyr, er af afgørende betyd
ning for at kunne producere sikre kvalitetsprodukter med
mindst mulig påvirkning af vandmiljøet. EF-lovgivningen
om vandkvalitet og forurenende stoffer i fødevarer,
herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en
ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltnin
ger (4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en
ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstalt
ninger (havstrategirammedirektivet) (5), Kommissionen
forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006
om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forure
nende stoffer i fødevarer (6) og Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (7), (EF) nr.
853/2004 (8) og (EF) nr. 854/2004 (9) fastsætter miljømål
og sikrer en høj fødevarekvalitet. Der bør derfor udar
bejdes en plan for bæredygtig forvaltning for tangpro
duktion og akvakultur, der indeholder specifikke
foranstaltninger om f.eks. affaldsreduktion.

(5)

Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurde
ring af visse offentlige og private projekters indvirkning
på miljøet (10), Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og plan
ter (11) og Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979
om beskyttelse af vilde fugle (12) skulle kunne sikre
korrekt samspil med miljøet samtidig med, at der tages
højde for disse aktiviteters indvirkning på vandmiljømå
lene som fastsat i direktiv 2000/60/EF og 2008/56/EF.
Der bør fastsættes bestemmelser om udarbejdelse af en
miljøvurdering, som indbefatter retningslinjer for,
hvordan produktionen bedst kan tilpasses det omgivende
miljø, og hvordan eventuelt negative konsekvenser kan
afbødes. Sådanne vurderinger skal sikre, at produktionen
af tang og akvakulturdyr, som er en relativt ny aktivitet
sammenlignet med økologisk landbrug, ikke blot er
miljømæssigt acceptabel, men også stemmer overens
med offentlighedens interesser og er miljømæssigt
forsvarlig og bæredygtig i forhold til andre muligheder.

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af
28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af
økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF)
nr. 2092/91 (1), særlig artikel 11, artikel 13, stk. 3, artikel 15,
stk. 2, artikel 16, stk. 1 og stk. 3, litra a) og c), artikel 17, stk. 2,
artikel 18, stk. 5, artikel 19, stk. 3, andet afsnit, artikel 22, stk.
1, artikel 28, stk. 6, artikel 38, litra a), b) og c), og artikel 40, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

I forordning (EF) nr. 834/2007 fastsættes der navnlig i
afsnit III grundlæggende krav for produktion af akvakul
turdyr og tang. Der bør fastsættes gennemførelsesbestem
melser for disse krav ved en ændring af Kommissionens
forordning (EF) nr. 889/2008 (2), der indeholder gennem
førelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 834/2007.

I sin meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om en
strategi for bæredygtig udvikling af europæisk akvakul
tur (3) præsenterer Kommissionen sin vision for akvakul
tursektorens udvikling i de kommende 10 år med
henblik på at opnå en stabil akvakulturindustri i landog kystområderne, som kan udgøre et alternativ til fiske
riet, når det gælder produktion og beskæftigelse. I
meddelelsen peger Kommissionen på mulighederne for
økologisk akvakultur og understreger behovet for at fast
sætte normer og kriterier.

Definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 889/2008
bør suppleres og berigtiges for at undgå uklarheder og

(1) EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.
(2) EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1.
(3) KOM(2002) 511 af 19.9.2002.

(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)

EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19.
EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.
EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.
EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.
EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.
EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
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Da akvakultur i sagens natur foregår i et flydende
medium, er det nødvendigt at holde økologiske og
ikke-økologiske produktionsenheder tilstrækkeligt adskilt.
Der bør derfor fastsættes passende minimumsafstande.
Eftersom der er stor forskel på vandmiljøet i medlems
staterne, både når det gælder ferskvands- og saltvands
miljøet, bør separationsafstandene fastsættes af medlems
staterne, da disse har de bedste forudsætninger for at
fastsætte afstandene ud fra deres kendskab til vandmil
jøet.

(7)

Dyrkning af tang kan have en nyttig effekt, fordi tang
planter fjerner næringsstoffer og kan indgå i et polykul
tursystem. Der bør træffes foranstaltninger for at undgå,
at vildtvoksende tang overudnyttes, således at planterne
kan regenerere sig, og det sikres, at udnyttelsen ikke får
negative konsekvenser for vandmiljøets tilstand.

(8)

Utilstrækkelige forsyninger af økologiske proteinafgrøder
er et voksende problem i medlemsstaterne. Samtidig har
importen af økologisk proteinfoder ikke kunnet tilfreds
stille efterspørgslen. Det samlede areal med protein
afgrøder er ikke stort nok til at kunne opfylde behovet
for økologisk proteinfoder. Det bør derfor på visse betin
gelser være tilladt at anvende proteinfoder fra parceller,
der er i det første år for omlægning til økologisk produk
tion.

(9)

Eftersom økologisk produktion af akvakulturdyr stadig er
i sin vorden, er det ikke muligt at skaffe økologiske
gydebestande i tilstrækkelige mængder. Det bør derfor
være muligt under visse omstændigheder at anvende
ikke-økologiske gydebestande og ungdyr.

(10)

Ved økologisk produktion af akvakulturdyr bør det
sikres, at dyrenes artsspecifikke behov opfyldes. Opdræts
metoder, forvaltningssystemer og indeslutningssystemer
bør derfor opfylde dyrenes velfærdsbehov. Der bør fast
sættes bestemmelser om, hvordan bure og netbure til
havs skal konstrueres, og hvordan opdrætssystemer på
land skal indrettes. For at mindske risikoen for sygdomsog parasitangreb og for at sikre dyrene et højt niveau for
dyrevelfærd og sundhed bør der fastsættes maksimale
opdrætstætheder. Der bør fastsættes specifikke bestem
melser under hensyntagen til den brede vifte af arter
med forskellige behov.

(11)

Den seneste tekniske udvikling har ført til øget brug af
lukkede recirkuleringssystemer i akvakulturbrugene.
Sådanne systemer kræver eksternt input og store
mængder energi, men gør det muligt at reducere udled
ninger og hindre udslip. Ud fra princippet om, at
økologisk produktion bør foregå så naturligt som
muligt, bør det ikke være tilladt at anvende sådanne
recirkuleringssystemer til økologisk produktion, før der
foreligger yderligere viden herom. Det bør kun undtagel
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sesvis være tilladt for klækkerier og yngelopdrætsanlæg at
anvende sådanne systemer.

(12)

De generelle principper for økologisk produktion som
omhandlet i artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr.
834/2007 hviler på en hensigtsmæssig tilrettelæggelse
og forvaltning af de biologiske processer baseret på
økologiske systemer, der anvender naturressourcer, der
er internt givne af systemet, og som navnlig for akva
kulturs vedkommende er i overensstemmelse med prin
cipperne om bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne.
Akvakulturproduktionen skal ligeledes foregå efter prin
cippet om at opretholde det naturlige akvatiske
økosystems biologiske mangfoldighed. Principperne er i
øvrigt baseret på risikovurdering og i givet fald anven
delse af forholdsregler og forebyggende foranstaltninger.
Det bør derfor præciseres, at kunstig induktion og anven
delse af hormoner og hormonderivater med henblik på at
stimulere reproduktion af akvakulturdyr er i modstrid
med principperne om økologisk produktion og med
forbrugernes opfattelse af, hvordan økologisk produktion
af akvakulturprodukter bør foregå, og at sådanne
metoder derfor ikke bør anvendes i økologisk akvakultur.

(13)

Foder til akvakulturdyr bør ikke blot opfylde dyrenes
ernæringsbehov, men også overholde sundhedskravet
om, at foder fremstillet af en bestemt dyrerace ikke må
bruges som foder til samme race, jf. Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001
om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med
og udryddelse af visse transmissible spongiforme encep
halopatier (1). Der bør derfor fastsættes særlige bestem
melser for kødædende og ikke-kødædende akvakulturdyr.

(14)

Råmaterialerne til fodring af økologisk opdrættede kødæ
dende fisk og krebsdyr skal i videst muligt omfang
stamme fra bæredygtigt fiskeri som omhandlet i
artikel 5, litra o), i forordning (EF) nr. 834/2007 og
som defineret i artikel 3, litra e), i Rådets forordning
(EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse
og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i
den fælles fiskeripolitik (2), eller der skal anvendes
økologisk foder fra økologisk akvakulturproduktion.
Eftersom økologisk akvakultur og bæredygtigt fiskeri
endnu er i sin vorden, kan det være vanskeligt at skaffe
tilstrækkeligt økologisk foder eller foder fra bæredygtigt
fiskeri, og der bør derfor fastsættes bestemmelser om
anvendelsen af ikke-økologisk foder på grundlag af
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1774/2002 af 3. oktober 2002 (3), hvori der fastsættes
sundhedsbestemmelser om materiale af fiskeoprindelse,
der må anvendes i akvakultur, og forbud mod fodring
af opdrættede fisk med visse materialer, der stammer fra
opdrættede fisk af samme art.

(1) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.
(2) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.
(3) EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.
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(15)

(16)

(17)
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I forbindelse med økologisk produktion af akvakulturdyr
og tang er det tilladt at anvende visse ikke-økologiske
foderstoffer, tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, forudsat
at det sker på nøje fastlagte betingelser. Nye stoffer bør
godkendes i henhold til artikel 16, stk. 1, i forordning
(EF) nr. 834/2007. Eftersom ad hoc-ekspertgruppen (1),
der har undersøgt spørgsmålet om fiskefoder og rengø
ringsmidler i økologisk akvakultur, har anbefalet, at de
stoffer, der allerede er opført i bilag V og VI til forord
ning (EF) nr. 889/2008, og som er godkendt til
økologisk opdræt af husdyr, bør være tilladt i økologisk
akvakultur, og eftersom visse stoffer er vigtige for
bestemte fiskearter, bør sådanne stoffer tilføjes bilag VI
til nævnte forordning.

Opdræt af filtrerende toskallede bløddyr kan have en
positiv indvirkning på vandkvaliteten i kystområderne,
fordi de optager næringsstoffer og kan indgå i et poly
kultursystem. Der bør fastsættes særlige regler for toskal
lede bløddyr under hensyntagen til, at supplerende
fodring ikke er påkrævet, og at et sådant opdræt derfor
kan påvirke miljøet mindre, end det er tilfældet for andre
former for akvakultur.

Forvaltningen af dyrenes sundhed bør først og fremmest
være baseret på sygdomsforebyggelse. Foranstaltningerne
i nærværende forordning bør, når der er tale om dyrlæge
behandling, ikke foregribe Rådets direktiv 2006/88/EF af
24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for
akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse
og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (2). Det
bør på fastlagte betingelser være tilladt at anvende visse
rengørings- og antifoulingmidler og at desinficere
produktionsudstyr og anlæg. Anvendelsen af desinfek
tionsmidler, mens der er levende dyr til stede, kræver
stor forsigtighed og særlige foranstaltninger for at sikre,
at der ikke forvoldes skade på dyrene. Sådanne midler
bør godkendes i henhold til artikel 16, stk. 1, i forord
ning (EF) nr. 834/2007. Midlerne bør på grundlag af
anbefalingen fra ad hoc-ekspertgruppen opføres i
bilaget til forordning (EF) nr. 889/2008.
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tionsmidler. Der bør fastlægges specifikke omlægnings
perioder afhængigt af, hvilket produktionssystem der
tidligere er anvendt.
(21)

Nogle af bilagene til forordning (EF) nr. 889/2007 inde
holder tilsyneladende fejl. Disse fejl bør rettes.

(22)

Der bør fastsættes specifikke kontrolkrav, som tager
hensyn til de særlige forhold, der gælder for akvakultur
sektoren.

(23)

Der bør fastsættes overgangsforanstaltninger for at gøre
det lettere for brug, der allerede producerer økologisk i
henhold til nationale eller private normer, at konvertere
til de nye EF-regler.

(24)

Økologisk akvakultur er et relativt nyt område for
økologisk produktions sammenlignet med økologisk
landbrug, hvor der allerede er gjort mange erfaringer på
bedriftsniveau. Da forbrugerne viser stor interesse for
økologiske akvakulturprodukter, vil der sandsynligvis
være mange akvakulturbrug, der omlægger til økologisk
produktion. Dermed vil erfaringsniveauet og den tekniske
viden udvikle sig hurtigt. Planlagt forskning forventes
desuden at resultere i ny viden om navnlig indeslutnings
systemer, behovet for ikke-økologiske foderingredienser
og opdrætstætheden for visse arter. Den nye viden og
den tekniske udvikling, som vil komme økologisk akva
kultur til gavn, bør være afspejlet i produktionsreglerne.
Det bør derfor fastsættes, at denne forordning revideres
med henblik på at foretage de nødvendige ændringer.

(25)

Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor ændres i over
ensstemmelse hermed.

(26)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk
Produktion —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
(18)

Der bør fastsættes specifikke regler for de forskellige
former for dyrlægebehandling, og anvendelsen af allopa
tiske veterinærlægemidler bør begrænses.

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 889/2008 foretages følgende ændringer:

(19)

Der bør træffes forholdsregler i forbindelse med hånd
tering og transport af levende fisk med henblik på at
opfylde deres fysiologiske behov.

1) Artikel 1, stk. 2, affattes således:
»2.
Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende
produkter:

(20)

Ved omlægning til den økologiske produktionsmetode
kræves der et vist tidsrum til tilpasning af alle produk

Anbefalingerne fra ad hoc-ekspertgruppen »Fish feed and cleaning
materials in organic seaweed production and aquaculture produc
tion« af 20.11.2008 findes på www.organic-farming.europa.eu
(2) EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

a) husdyrarter, bortset fra dem, der er nævnt i artikel 7, og

(1 )

b) akvakulturdyr, bortset fra dem, der er omhandlet i
artikel 25a.
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Afsnit II, III og IV finder imidlertid tilsvarende anvendelse
på disse produkter, indtil der er fastsat detaljerede produk
tionsregler for produkterne på grundlag af forordning (EF)
nr. 834/2007.«
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o) »polykultur«: i forbindelse med akvakultur og tang
produktion opdræt af to eller flere ikke-konkurre
rende arter sædvanligvis fra forskellige led i føde
kæden i samme produktionsenhed

2) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) Litra f) affattes således:

»f) »produktionsenhed«: alle aktiver, der finder anven
delse i en produktionssektor, såsom produktions
lokaliteter, parceller, græsarealer, udendørs arealer,
bygninger til husdyr, fiskedamme, indeslutnings
systemer til tang eller akvakulturdyr, forpagtede
kyst- eller havområder, lokaler til opbevaring af
afgrøder, vegetabilske produkter, tangprodukter,
animalske produkter, råmaterialer og andre
produkter af relevans for den pågældende produk
tionssektor«

p) »produktionscyklus«: i forbindelse med akvakultur
og tangproduktion et akvakulturdyrs eller en tang
plantes livscyklus fra det tidligste livsstadie til høst

q) »lokalt opdrættede arter«: i forbindelse med akva
kultur og tangproduktion de arter, der hverken er
fremmede eller lokalt fraværende, jf. Rådets forord
ning (EF) nr. 708/2007 (***); de arter, der er opført
i bilag IV til forordning (EF) nr. 708/2007, kan
betragtes som lokalt opdrættede arter.

r)
b) efter litra i) indsættes følgende litraer:

»j) »lukkede recirkuleringsanlæg til akvakultur«: et
anlæg, hvor produktionen foregår i et lukket miljø
på land eller om bord på et fartøj med recirkuleret
vand, og som er afhængigt af kontinuerlig ekstern
energitilførsel til stabilisering af akvakulturdyrenes
opvækstmiljø

k) »energi fra vedvarende energikilder«: vedvarende
ikke-fossile energikilder i form af: vindenergi, sol
energi, geotermisk energi, bølgeenergi, tidevands
energi, vandkraftenergi, gas fra affaldsdepoter, gas
fra spildevandsanlæg og biogasser

l)

»klækkeri«: anlæg til avl, udklækning og opdræt i de
første livsstadier af akvakulturdyr, finnefisk og især
skaldyr

m) »yngelopdrætsanlæg«: et mellemliggende produk
tionsled mellem udklækning og videreopdræt.
Yngelstadiet skal være overstået senest ved slut
ningen af den første tredjedel af produktionscyklus
sen, med mindre der er tale om arter, der undergår
smoltificering

»opdrætstæthed«: i forbindelse med akvakultur
dyrenes levende vægt pr. kubikmeter vand på et
hvilket som helst tidspunkt i videreopdrætsfasen
og, hvis der er tale om fladfisk og rejer, fiskenes
vægt pr. kvadratmeter.

___________
(*) EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19.
(**) EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
(***) EUT L 168 af 28.6.2007, s. 1.«
3) I afsnit II indsættes følgende som kapitel 1a:

»KAPITEL 1a
Produktion af tang
Artikel 6a
Anvendelsesområde
Dette kapitel indeholder detaljerede produktionsregler for
indsamling og dyrkning af tang. Det finder tilsvarende
anvendelse på produktion af alle flercellede havalger eller
fytoplankton såvel som mikroalger, der anvendes som
foder til akvakulturdyr.

Artikel 6b
n) »forurening«: i forbindelse med akvakultur og tang
produktion den direkte eller indirekte tilførsel til
vandmiljøet af stoffer eller energi som defineret i
Europa-Parlamentet
og
Rådets
direktiv
2008/56/EF (*) og Europa-Parlamentet og Rådets
direktiv 2000/60/EF (**) i de vandområder, som
direktiverne hver især gælder for

Det akvatiske miljøs
bæredygtig forvaltning

egnethed

og

planer

for

1.
Brugene skal være placeret på steder, der ikke er udsat
for kontaminering fra produkter eller stoffer, der ikke er
godkendt til økologisk produktion, eller forurenende stof
fer, der kan skade produkternes økologiske egenskaber.
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2.
Økologisk og ikke-økologisk produktion skal foregå
tilstrækkeligt adskilt. Ved adskillelsen skal der tages hensyn
til de naturlige omgivelser, og den skal være baseret på
separate vandtilførselssystemer, separationsafstande, den
økologiske akvakulturenheds placering i tidevandsstrøm
ningen og placering upstream/downstream i forhold til
andre produktionsenheder. Medlemsstaternes myndigheder
kan udpege lokaliteter eller områder, som de anser for ikke
at være egnede til økologisk akvakulturproduktion eller
tanghøst, og de kan fastsætte minimumsseparationsafstande
mellem økologiske og ikke-økologiske produktionsenheder.

Hvis der fastsættes minimumsseparationsafstande, skal
medlemsstaterne oplyse de erhvervsdrivende, de øvrige
medlemsstater og Kommissionen herom.

3.
Der skal gennemføres en miljøvurdering, som står i
forhold til produktionsenhedens størrelse, for alle nye brug,
der ansøger om tilladelse til at producere økologisk, og
som producerer mere end 20 tons akvakulturprodukter
om året, for at klarlægge produktionsenhedens og det
umiddelbart omgivende miljøs tilstand og de sandsynlige
virkninger af produktionen. Den erhvervsdrivende skal fore
lægge miljøvurderingen for kontrolorganet eller kontrol
myndigheden. Miljøvurderingens indhold skal være
baseret på bilag IV til Rådets direktiv 85/337/EØF (*).
Hvis der allerede er foretaget en tilsvarende vurdering for
produktionsenheden, kan denne vurdering anvendes til
dette formål.

4.
Den erhvervsdrivende skal forelægge en plan for
bæredygtig forvaltning af akvakulturproduktionen og den
påtænkte tanghøst, som står i forhold til produktionsenhe
dens størrelse.

Planen skal ajourføres årligt og indeholde detaljerede oplys
ninger om virkningerne af produktionen, den miljøovervåg
ning, der skal gennemføres, og en liste over de foranstalt
ninger, der skal træffes for at minimere den negative
indvirkning på det omgivende vand- og landmiljø,
herunder i givet fald oplysninger om næringsstofudled
ningen i miljøet pr. produktionscyklus eller pr. år. Planen
skal indeholde oplysninger om overvågning og reparation
af teknisk udstyr.

5.
Driftslederne af akvakultur- og tangbrug skal så vidt
muligt anvende vedvarende energikilder og genanvende
materialer og skal som led i en plan for bæredygtig forvalt
ning udarbejde en affaldsreduktionsstrategi, der iværksættes
ved produktionens begyndelse. Anvendelsen af residual
varme begrænses så vidt muligt til energi fra vedvarende
energikilder.

6.
Hvad angår tanghøst, foretages der et engangsskøn
over biomassen, inden aktiviteterne påbegyndes.
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Artikel 6c
Bæredygtig høst af vildtvoksende tang
1.
Produktionsenheden eller -faciliteterne skal opbevare
dokumentation, således at driftslederen kan identificere og
kontrolmyndigheden eller kontrolorganet kan verificere, at
der udelukkende er leveret vildtvoksende tang høstet i over
ensstemmelse med forordning (EF) nr. 834/2007.
2.
Høsten skal foregå på en sådan måde, at den
mængde, der høstes, ikke påvirker vandmiljøets tilstand
væsentligt. Det sikres, at tangen kan regenerere sig, ved at
der anvendes egnede høstmetoder og tages hensyn til
mindstestørrelser, alder, reproduktionscyklus eller størrelsen
af de resterende tangplanter.
3.
Høstes tangen i et delt eller fælles høstområde, skal
det kunne dokumenteres, at den samlede høst er i over
ensstemmelse med denne forordning.
4.
Denne dokumentation skal med henblik på
artikel 73b, stk. 2, litra b) og c), vise, at der er tale om
bæredygtig forvaltning, og at høstområderne ikke lider
skade på lang sigt.
Artikel 6d
Dyrkning af tang
1.
Ved dyrkning af tang til havs må der udelukkende
anvendes de næringsstoffer, der forekommer naturligt i
vandmiljøet, eller næringsstoffer fra økologisk produktion
af akvakulturdyr, der så vidt muligt skal foregå i nærheden
af dyrkningsområdet som led i et polykultursystem.
2.
I produktionsanlæg på land, hvor der anvendes
tilførte næringsstoffer, skal næringsstofindholdet i afløbs
vandet beviseligt svare til eller være lavere end næringsstof
indholdet i tilløbsvandet. Der må kun anvendes de nærings
stoffer af vegetabilsk eller mineralsk oprindelse, som er
opført i bilag I.
3.
Dyrkningstætheden eller driftsintensiteten skal regi
streres, og vandmiljøets integritet skal opretholdes ved at
sikre, at den maksimale tangproduktion, som miljøet kan
bære uden negative konsekvenser, ikke overskrides.
4.
Liner og andet udstyr til dyrkning af tang skal så vidt
muligt genanvendes eller genindvindes.
Artikel 6e
Antifoulingforanstaltninger
produktionsudstyr og -anlæg

og

rengøring

af

1.
Foulingorganismer må kun fjernes mekanisk eller ved
håndkraft og skal så vidt muligt sættes ud igen i en vis
afstand fra produktionsstedet.
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2.
Udstyr og anlæg rengøres mekanisk. Er dette ikke
tilfredsstillende, er det tilladt at anvende de stoffer, der er
opført i del 2 i bilag VII.
___________
(*) EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.«

4) Artikel 21, stk. 2, affattes således:
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4.
Foregår produktionen af akvakulturdyr i fiskedamme,
tanke og raceways, skal brugene være udstyret med enten
naturlige filterbunde, bundfældningsbassiner, biologiske
filtre eller mekaniske filtre, der opsamler de udledte
næringsstoffer, eller der skal anvendes tang og/eller dyr
(bløddyr og alger), som bidrager til at forbedre afløbsvan
dets kvalitet. Afløbsvandet skal overvåges regelmæssigt,
hvor det er relevant.
Artikel 25c

»2.
Højst 20 % af det samlede gennemsnitlige foderfor
brug må stamme fra græsning på eller høst af permanente
græsarealer eller parceller med flerårige foderplanter eller
proteinafgrøder, der er sået i overensstemmelse med
økologireglerne på marker, der er under første års omlæg
ning til økologisk produktion, forudsat at disse arealer er
en del af bedriften og ikke i de foregående fem år har været
en del af en økologisk produktionsenhed på denne bedrift.
Hvis der anvendes foder fra omlægning såvel som foder fra
parceller, der er i det første omlægningsår, må foderplanens
samlede andel af sådanne foderstoffer ikke overstige de
maksimale procentsatser, der er fastsat i stk. 1.«
5) I afsnit II indsættes følgende som kapitel 2a:

Samtidigt opdræt af økologiske og ikke-økologiske
akvakulturdyr
1.
Den ansvarlige myndighed kan give klækkerier og
yngelopdrætsanlæg tilladelse til at opdrætte både økologisk
og ikke-økologisk yngel i samme brug, forudsat at der er
klar fysisk adskillelse mellem enhederne og separat vand
distribution.
2.
Er der tale om videreopdræt, kan den ansvarlige
myndighed, hvis bestemmelserne i artikel 6b, stk. 2, i
nærværende forordning er overholdt, give tilladelse til, at
der på samme brug opdrættes både økologiske og ikkeøkologiske akvakulturdyr under forudsætning af, at
produktionen af akvakulturdyrene ikke foregår i sammen
faldende produktionsfaser, og at håndteringsperioderne ikke
er sammenfaldene.

»KAPITEL 2a
Produktion af akvakulturdyr

3.
De erhvervsdrivende skal opbevare dokumentation
for anvendelsen af de bestemmelser, der er omhandlet i
denne artikel.

Afdeling 1
Generelle bestemmelser
Artikel 25a

Afdeling 2

Anvendelsesområde
Dette kapitel indeholder detaljerede produktionsregler for
fiskearter, krebsdyr, pighuder og bløddyr som omhandlet
i bilag XIIIa.
Kapitlet finder tilsvarende anvendelse på dyreplankton,
mikrokrebsdyr, rotifera, orme og andre akvatiske foderdyr.
Artikel 25b
Det akvatiske miljøs
bæredygtig forvaltning

egnethed

og

planer

Akvakulturdyrenes oprindelse
Artikel 25d
De økologiske akvakulturdyrs oprindelse
1.
Der skal anvendes lokalt opdrættede dyr, og hvad avl
angår, skal det tilsigtes at fremavle sunde stammer, der er
bedre tilpasset opdrætsforholdene og udnytter foderressour
cerne godt. Der skal stilles dokumentation for deres oprin
delse og behandling til rådighed for kontrolorganet eller
kontrolmyndigheden.

for

1.
Artikel 6b, stk. 1 - 5, finder anvendelse på nærvæ
rende kapitel.

2.
Der skal vælges arter, som kan opdrættes uden at
forårsage væsentlig skade på vilde bestande.
Artikel 25e

2.
De beskyttelsesforanstaltninger og forebyggende
foranstaltninger, der træffes i henhold til Rådets direktiv
92/43/EØF (*) og i henhold til nationale bestemmelser,
skal anføres i planen for bæredygtig forvaltning.
3.
De erhvervsdrivende skal beviseligt koordinere deres
indsats med hensyn til udarbejdelsen af forvaltningsplaner,
hvis deres brug er placeret i nærheden af hinanden.

De ikke-økologiske akvakulturdyrs oprindelse og
forvaltning
1.
Hvis det ikke er muligt at anskaffe økologisk opdræt
tede akvakulturdyr, kan der til avlsformål eller for at
forbedre arvemassen indføres indfangede vilde eller ikkeøkologiske akvakulturdyr på bruget. Disse dyr skal holdes
under økologisk forvaltning i mindst tre måneder, før de
må anvendes til avl.
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2.
Hvis der ikke kan skaffes økologisk yngel af akvakul
turdyr kan der med henblik på videreopdræt indføres ikkeøkologisk yngel på bruget. I så tilfælde skal økologireglerne
følges for mindst de sidste to tredjedele af dyrets produk
tionscyklus.
3.
Andelen af ikke-økologisk opdrættet yngel af akva
kulturdyr, der indføres på bruget, nedsættes til højst 80 %
pr. 31. december 2011, højst 50 % pr. 31. december 2013
og 0 % pr. 31. december 2015.
4.
Indsamling af vildtlevende yngel med henblik på vide
reopdræt er specifikt begrænset til følgende tilfælde:
a) naturlig tilstrømning af fisk eller larver og ungdyr af
krebs i forbindelse med påfyldning af damme, indeslut
ningssystemer og indhegninger
b) europæisk glasål, forudsat at der er indført en godkendt
forvaltningsplan for ål for det pågældende område, og
så længe spørgsmålet om kunstig reproduktion af ål
endnu ikke er løst.
Afdeling 3
Opdrætspraksis for akvakulturdyr
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indvirkning på dyrenes velfærd skal der holdes øje med
fiskenes tilstand (f.eks. finneskader og andre skader,
vækstrate, adfærd og deres generelle sundhedstilstand), og
vandkvaliteten skal overvåges.
3.
De akvatiske indeslutningssystemer skal konstrueres
således, at de tilvejebringer gennemstrømningshastigheder
og fysisk-kemiske parametre, der sikrer dyrenes sundhed
og velfærd og opfylder deres adfærdsmæssige behov.

4.
Indeslutningssystemerne skal konstrueres, placeres og
drives på en sådan måde, at risikoen for, at dyrene slipper
ud, bliver mindst mulig.
5.
Hvis fisk eller krebsdyr slipper ud, skal der træffes
passende foranstaltninger til at begrænse indvirkningen på
det lokale økosystem, eventuelt ved at genindfange dyrene.
Der skal opbevares dokumentation for disse aktiviteter.
Artikel 25g
Særlige regler for akvatiske indeslutningssystemer
1.
Lukkede recirkuleringsanlæg til produktion af akva
kulturdyr er forbudt, medmindre der er tale om klækkerier
og yngelopdrætsanlæg eller opdræt af arter, der anvendes
som økologiske foderorganismer.

Artikel 25f
Generelle opdrætsbestemmelser for akvakulturdyr
1.
Opdrætsmiljøet skal være indrettet således, at akva
kulturdyrene i overensstemmelse med deres specifikke
behov:

2.
Opdrætsanlæg på land skal opfylde følgende betingel
ser:
a) i gennemstrømningssystemer skal det være muligt at
overvåge og kontrollere gennemstrømningshastigheden
og vandkvaliteten af både til- og afløbsvand

a) har tilstrækkelig plads til at få opfyldt deres velfærds
behov
b) holdes i vand af god kvalitet med et tilstrækkeligt iltind
hold og
c) holdes under temperatur- og lysforhold, der svarer til de
pågældende arters krav, og som tager den geografiske
placering i betragtning
d) når der er tale om ferskvandsfisk, har adgang til bund
forhold, der i videst muligt omfang svarer til de natur
lige forhold
e) når der er tale om karper, har adgang til en bund
bestående af naturlig jord.
2.
Opdrætstætheden er fastsat i bilag XIIIa pr. art eller
gruppe af arter. Ved overvågning af opdrætstæthedens

b) mindst fem procent af området omkring bruget (græn
sefladen mellem land og vand) skal bestå af naturlig
vegetation.
3.

Indeslutningssystemer til havs skal:

a) placeres et sted, hvor vandgennemstrømning, vand
dybde og udskiftningen af vandmassen er tilstrækkelig
til, at havbunden og den omgivende vandmasse påvirkes
mindst muligt
b) konstrueres således, at de kan modstå eksponeringen fra
det omgivende driftsmiljø.
4.
Kunstig opvarmning eller afkøling af vandet er kun
tilladt i klækkerier og yngelopdrætsanlæg. Det er på alle
produktionsstadier tilladt at anvende naturligt grundvand
fra vandboringer til at opvarme eller afkøle vandet.
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Artikel 25h

Afdeling 4

Håndtering af akvakulturdyr

Avl

1.
Akvakulturdyrene håndteres mindst muligt og så
skånsomt som muligt under anvendelse af korrekt udstyr
og procedurer, som skal hindre stress og fysisk skade som
følge af håndteringen. Gydebestande håndteres således, at
de lider mindst mulig fysisk skade og udsættes for mindst
mulig stress; om nødvendigt bedøves de. Sortering
begrænses til et minimum eller foretages for at sikre
fiskenes velfærd.

Artikel 25i

2.
Der gælder følgende begrænsninger for anvendelsen
af kunstigt lys:
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Forbud mod anvendelse af hormoner
Det er forbudt at anvende hormoner og hormonderivater.
Afdeling 5
Foder til fisk, krebsdyr og pighuder
Artikel 25j
Generelle regler for foder
Ved udarbejdelse af foderplaner skal følgende prioriteres:

a) anvendelsen af kunstigt lys til forlængelse af det natur
lige dagslys må af hensyn til dyrenes etologiske behov,
de geografiske forhold og de opdrættede dyrs generelle
helbredstilstand ikke overskride et maksimum på højst
16 timer om dagen, bortset fra når der er tale om
reproduktive formål

b) pludselige skift i lysintensiteten bør undgås ved over
gangen fra lys til mørke, ved at der anvendes en
lysdæmper eller baggrundsbelysning.

3.
Iltning af vandet er tilladt for at sikre dyrenes velfærd
og sundhed på betingelse af, at der anvendes mekaniske
beluftere, der så vidt muligt drives af vedvarende energi.

Denne form for iltning skal registreres i akvakulturbrugets
produktionsregister.

4.
Hvis det er nødvendigt af hensyn til dyresundheden
eller i kritiske produktionsperioder og under transport, er
det tilladt at bruge ilt i følgende tilfælde:

a) ved undtagelsesvise temperaturstigninger, fald i det
atmosfæriske tryk eller utilsigtet forurening

b) ved lejlighedsvise håndteringsprocedurer, som f.eks.
udtagning af prøver og sortering

c) for at sikre, at bestandene overlever.

Der skal opbevares dokumentation for disse aktiviteter.

5.
Ved slagtning skal fiskene straks gøres bevidstløse og
følelsesløse. Den optimale slagtemetode vælges ud fra
hensynet til forskellene i fiskenes størrelse ved høst, og
hvilke arter og produktionssted der er tale om.

a) dyrenes sundhed
b) anvendelse af produkter af høj kvalitet med god ernæ
ringsmæssig sammensætning, som skal sikre en høj
kvalitet af det spiselige slutprodukt
c) lav miljøpåvirkning.
Artikel 25k
Særlige regler for foder til kødædende akvakulturdyr
1.
Kødædende akvakulturdyr skal fodres ud fra følgende
prioritering:
a) økologiske foderprodukter fra akvakulturproduktion
b) fiskemel og fiskeolie af slagteaffald fra økologisk akva
kulturproduktion
c) fiskemel og fiskeolie og ingredienser af fiskeoprindelse,
der er udvundet af slagteaffald fra fisk, der er fanget med
henblik på konsum i bæredygtigt fiskeri
d) økologiske foderprodukter af vegetabilsk og animalsk
oprindelse som anført i bilag V, som opfylder de betin
gelser, der er fastsat heri.
2.
Hvis der ikke er adgang til foder som omhandlet i stk.
1, er det i en overgangsperiode indtil den 31. december
2014 tilladt at anvende fiskemel og fiskeolie af slagteaffald
fra ikke-økologisk akvakulturbrug eller slagteaffald fra fisk,
der er fanget med henblik på konsum. Sådant foder må
ikke overstige 30 % af den daglige foderration.
3.
Foderplanen må indeholde op til 60 % økologisk
plantemateriale.
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4.
Astaxanthin fremstillet fortrinsvis af økologiske mate
rialer, som f.eks. skaller fra økologisk opdrættede krebsdyr,
må anvendes i foderrationen til laks og ørred inden for
grænserne af deres fysiologiske behov. Hvis der ikke kan
skaffes økologiske materialer, må der anvendes naturlige
astaxanthinkilder, som f.eks. Phaffia-gær.
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3.
Økologiske skaldyrsbrug skal sørge for, at beskyttede
arter udsættes for mindst mulig risiko. Anvendes beskyttel
sesnet, skal disse være konstrueret således, at de ikke er til
skade for dykkende fugle.

Artikel 25o
Artikel 25l

Rekruttering af yngel

Særlige regler for foder til visse akvakulturdyr

1.
Forudsat at der ikke sker væsentlige skader på miljøet,
og at det er tilladt i henhold til den lokale lovgivning, kan
der anvendes yngel indsamlet uden for produktionsenhe
dens grænser på betingelse af, at de toskallede bløddyr
kommer fra:

1.
De akvakulturdyr, der er nævnt i del 6, 7 og 8 i bilag
XIIIa, skal fodres med foder, der forekommer naturligt i
damme og søer.
2
Hvis det naturligt forekommende foder som
omhandlet i stk. 1 ikke er til stede i tilstrækkelige mæng
der, må der anvendes økologisk foder af vegetabilsk oprin
delse, der så vidt muligt er dyrket på egen enhed, eller tang.
De erhvervsdrivende skal opbevare dokumentation for
behovet for supplerende foder.

a) banker, som sandsynligvis ikke vil overleve vinteren,
eller som er i overskud, eller

3.
Hvis det naturligt forekommende foder suppleres i
henhold til stk. 2, må foderrationen til de arter, der er
omhandlet i del 7, og gulhalet hajmalle (Pangasius sp.),
som er omhandlet i del 9, højst indeholde 10 % fiskemel
eller fiskeolie fra bæredygtigt fiskeri.

Det skal registreres, hvor, hvordan og hvornår der er
indsamlet yngel, således at den kan spores tilbage til rekrut
teringsområdet.

Artikel 25m
Produkter og stoffer omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra
d), nr. iii), i forordning (EF) nr. 834/2007
1.
I økologisk akvakultur er det kun tilladt at anvende
de foderstoffer af animalsk og vegetabilsk oprindelse, der er
opført i bilag V.
2.
Fodertilsætningsstoffer, visse produkter, der anvendes
i foderstoffer, og tekniske hjælpestoffer må anvendes, hvis
de er opført i bilag VI, og hvis de opfylder de betingelser,
der er fastsat deri.
Afdeling 6
Særlige regler for bløddyr
Artikel 25n

b) naturlig fæstning af yngel på yngelindsamlere.

Der er dog tilladt i økologiske produktionsenheder at
indføre yngel af toskallede bløddyr fra ikke-økologiske
klækkerier, idet den maksimale procentsats fastsættes til
højst 80 % pr. 31. december 2011, højst 50 % pr.
31. december 2013 og 0 % pr. 31. december 2015.

2.
Er der tale om stillehavsøsters (Crassostrea gigas),
anvendes der yngel, der er avlet selektivt for at reducere
muligheden for, at dyrene gyder i naturen.

Artikel 25p
Forvaltning
1.
Opdrætstætheden må ikke overstige den, der
anvendes for ikke-økologiske skaldyr i området. Sortering,
udtynding og justering af opdrætstætheden foretages alt
efter omfanget af biomassen og for at sikre høj dyrevelfærd
og produktkvalitet.

Opdrætsområde
1.
Det er tilladt at opdrætte toskallede bløddyr i et
vandområde, hvor der også produceres økologiske finnefisk
og tang i et polykultursystem, som skal beskrives i planen
for bæredygtig forvaltning. Det er også tilladt at opdrætte
toskallede bløddyr sammen med vandsnegle, som f.eks.
Littorina littorea, i polykultur.

2.
Foulingorganismer fjernes mekanisk eller ved hånd
kraft og genudsættes så vidt muligt i en vis afstand fra
bruget. Det er tilladt én gang i produktionscyklussen at
behandle skaldyr med en kalkopløsning for at bekæmpe
konkurrerende foulingorganismer.

Artikel 25q
2.
Økologisk opdræt af toskallede bløddyr skal foregå
inden for områder, der er markeret med pæle, flåd eller
anden tydelig markering, og opdrættet skal i givet fald
foregå i net, bure eller andre konstruerede indeslutnings
systemer.

Opdrætsregler
1.
Bløddyr opdrættet på liner eller efter andre opdræts
metoder som omhandlet i del 8 i bilag XIIIa kan komme i
betragtning som økologiske produkter.

DA

L 204/24

Den Europæiske Unions Tidende

2.
Det er kun tilladt at opdrætte bløddyr i bundkulturer,
hvis miljøet ved opdræts- og høstlokaliteten ikke påvirkes
væsentligt. Den minimale indvirkning på miljøet skal kunne
dokumenteres ved hjælp af en undersøgelse af og rapport
over driftslokaliteten, som den erhvervsdrivende skal fore
lægge for kontrolorganet og kontrolmyndigheden.
Rapporten skal indgå som et særskilt kapitel i planen for
bæredygtig forvaltning.
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4.
Ufortæret fiskefoder, fækalier og døde dyr fjernes i
givet fald straks for at undgå risikoen for væsentlig miljø
skade som følge af forringet vandkvalitet og for at mini
mere risikoen for sygdomme og undgå at tiltrække insekter
eller gnavere.

5.
Det er kun tilladt at anvende ultraviolet lys og ozon i
klækkerier og yngelopdrætsanlæg.

Artikel 25r
Særlige regler for opdræt af østers
Det er tilladt at opdrætte østers i net ophængt på bukke.
Disse og andre konstruktioner, der anvendes til opdræt af
østers, skal anbringes således, at de ikke danner en ubrudt
barriere langs kysten. Bestanden skal anbringes omhyggeligt
i tidevandszonen for at optimere produktionen. Produk
tionen skal opfylde kriterierne i del 8 i bilag XIIIa.
Afdeling 7
Sygdomsforebyggelse
handling

og

dyrlægebe

6.
Hvad angår biologisk bekæmpelse af ektoparasitter,
skal det først og fremmest tilstræbes at anvende renere fisk.

Artikel 25t
Dyrlægebehandling
1.
Hvis der trods de forebyggende foranstaltninger, der
er truffet for at sikre dyrenes sundhed i overensstemmelse
med artikel 15, stk. 1, litra f), nr. i), i forordning (EF) nr.
834/2007, opstår sundhedsproblemer, må følgende
dyrlægebehandlinger anvendes i nævnte rangorden:

Artikel 25s
Generelle bestemmelser om sygdomsforebyggelse
1.
Dyresundhedsforvaltningsplanen, jf. artikel 9 i direktiv
2006/88/EF, skal indeholde detaljerede oplysninger om
biosikkerhedsforanstaltninger og praksis for dyresygdoms
forebyggelse, herunder en skriftlig aftale om sundhedsråd
givning, der står i forhold til produktionsenhedens stør
relse, indgået med en kvalificeret sundhedstjeneste for akva
kulturdyr, der skal aflægge besøg på bruget mindst én gang
årligt og mindst to gange årligt, hvis der er tale om toskal
lede bløddyr.
2.
Indeslutningssystemer, udstyr og redskaber skal
rengøres grundigt og desinficeres. Der må kun anvendes
de produkter, der er opført i del 2.1 og 2.2 i bilag VII.
3.

Med hensyn til udtagning af drift:

a) Den ansvarlige myndighed afgør, om udtagning af drift
er nødvendig, og fastsætter den periode for udtagning af
drift, som skal gennemføres og dokumenteres efter hver
produktionscyklus i produktionsenheder til havs med
åben vandgennemstrømning. Udtagning af drift anbe
fales også for andre produktionsmetoder, hvor der
anvendes tanke, damme eller bur.
b) Udtagning af drift er ikke obligatorisk i forbindelse med
opdræt af toskallede bløddyr.
c) Ved udtagning af drift tømmes buret eller det indeslut
ningssystem, der anvendes til opdræt af akvakulturdy
rene, hvorefter det desinficeres og holdes tomt, før det
tages i drift igen.

a) homøopatiske midler udvundet af planter, dyr eller
mineraler

b) planter og ekstrakter heraf, der ikke har bedøvende virk
ning, og

c) stoffer såsom sporelementer, metaller, naturlige midler,
der styrker immunforsvaret, eller godkendte probiotika.

2.
Anvendelsen af allopatiske veterinærlægemidler
begrænses til to behandlingsforløb årligt bortset fra, hvis
der er tale om vaccinationer eller obligatorisk sygdoms
udryddelse. Er der tale om en produktionscyklus på
under et år, begrænses anvendelsen af allopatiske veterinær
lægemidler imidlertid til én behandling. Overholdes disse
bestemmelser om anvendelsen af allopatiske veterinærlæge
midler ikke, kan de pågældende akvakulturdyr ikke sælges
som økologiske produkter.

3.
Der må foruden de obligatoriske bekæmpelsesordnin
ger, som forvaltes af medlemsstaterne, højst foretages
behandlinger mod parasitter to gange årligt eller én gang
årligt, hvis produktionscyklussen er på under 18 måneder.

4.
Tilbageholdelsesperioden efter anvendelse af allopa
tiske veterinærlægemidler og parasitbekæmpelsesmidler,
herunder midler, der er anvendt som led i en obligatorisk
ordning for bekæmpelse og udryddelse af dyresygdomme,
jf. stk. 3, skal være dobbelt så lang som den tilbagehol
delsesperiode, der er fastsat i artikel 11 i direktiv
2001/82/EF, eller, hvis der ikke er fastsat nogen periode,
er den på 48 timer.
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5.
Anvendes der veterinærlægemidler, skal dette
meddeles kontrolorganet eller kontrolmyndigheden, inden
dyrenes markedsføres som økologiske. Den behandlede
bestand skal tydeligt kunne identificeres.
___________
(*) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.«
6) I afsnit II, kapitel 3, indsættes følgende som artikel 29a:

»Artikel 29a
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vare andre råvarer end dem, der er tilladt efter denne
forordning.
3.
Der kan opbevares allopatiske veterinærlægemidler og
antibiotika på bedriften eller bruget, hvis de er foreskrevet
af en dyrlæge som led i behandlinger, der er nævnt i
artikel 14, stk. 1, litra e), nr. ii), eller artikel 15, stk. 1,
litra f), nr. ii, i forordning nr. 834/2007, og såfremt de
opbevares på et sted under tilsyn, og der føres en logbog
over dem, jf. artikel 76 i denne forordning, eller hvis det
drejer sig om akvakultur, at de opføres i produktions
registret som omhandlet i artikel 79b i denne forordning.«

Særlige bestemmelser for tang
1.
Hvis slutproduktet er frisk tang, skal det friskhøstede
tang skylles med havvand.

Hvis slutproduktet er tørret tang, kan der også anvendes
drikkevand til skylning af tangen. Det er tilladt at anvende
salt til at trække vandet ud.

2.
Det er forbudt at tørre tangen ved anvendelse af
flammer, der kommer i direkte kontakt med tangen. Hvis
der anvendes reb eller andet udstyr til tørringsprocessen,
skal disse være fri for antifoulingmidler og rengørings- eller
desinficeringsmidler, medmindre det anvendte middel er
opført i bilag VII til dette formål.«

7) I afsnit II, kapitel 4, indsættes følgende som artikel 32a:

9) I afsnit II, kapitel 5, indsættes følgende som artikel 36a:
»Artikel 36a
Tang
1.
Omlægningsperioden for lokaliteter, hvor der høstes
tang, er seks måneder.
2.
Omlægningsperioden for tangproduktionsenheder er
en hel produktionscyklus eller mindst seks måneder.«
10) I afsnit II, kapitel 5, indsættes følgende som artikel 38a:
»Artikel 38a
Animalsk akvakulturproduktion

»Artikel 32a
Transport af levende fisk
1.
Levende fisk skal transporteres i egnede tanke med
rent vand, som opfylder deres fysiologiske behov med
hensyn til temperatur og opløst ilt.

2.
Tankene skal rengøres grundigt, desinficeres og skyl
les, inden de anvendes til transport af økologiske fisk og
fiskeprodukter.

1.
Der gælder følgende omlægningsperioder for følgende
typer akvakulturproduktionsanlæg, herunder akvakulturdyr
under opdræt:
a) for anlæg, der ikke kan drænes, rengøres og desinficeres,
en omlægningsperiode på 24 måneder
b) for anlæg, der er drænet eller taget ud af drift, en
omlægningsperiode på 12 måneder

3.
Der træffes foranstaltninger til at reducere risikoen for
stress. Under transport må individtætheden ikke være så
høj, at den er til skade for den pågældende art.

c) for anlæg, der er drænet, rengjorte og desinficerede, en
omlægningsperiode på 6 måneder

4.
Der opbevares dokumentation for aktiviteterne i stk.
1, 2 og 3.«

d) for anlæg til havs, herunder anlæg, der omfatter opdræt
af toskallede bløddyr, en omlægningsperiode på 3
måneder.

8) Artikel 35, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.
Drejer det sig om enheder, hvor der produceres
økologiske vegetabilske og animalske produkter, tang og
akvakulturdyr, er det på sådanne enheder forbudt at opbe

2.
Den kompetente myndighed kan beslutte efterføl
gende at anerkende som en del af omlægningsperioden
eventuelle tidligere perioder, hvor det kan dokumenteres,
at det pågældende anlæg ikke er blevet behandlet eller
eksponeret for produkter, der ikke er godkendt til
økologisk produktion.«
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11) Overskriften til artikel 43 affattes således:
»Anvendelse af ikke-økologiske foderstoffer af
vegetabilsk eller animalsk oprindelse til fodring af
husdyr«
12) Artikel 59, stk. 1, affattes således:
»Dette kapitel gælder ikke for foder til selskabsdyr eller
pelsdyr.«
13) Artikel 60, stk. 1, litra a), affattes således:
»a) det forarbejdede foder er i overensstemmelse med
forordning (EF) nr. 834/2007, særlig artikel 14, stk.
1), litra d), nr. iv) og v), hvis det er beregnet til
husdyr, eller artikel 15, stk. 1, litra d), hvis det er
beregnet til akvakulturdyr, og artikel 18«
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a) en redegørelse for høstaktiviteter for hver art og for
hvert navngivet indsamlingsområde
b) mængdemæssigt skøn over høsten pr. sæson
c) angivelse af mulige kilder, der kan forurene indsamlings
områder
d) oplysninger om bæredygtig årlig høst for hvert indsam
lingsområde.«
15) I afsnit IV indsættes følgende som kapitel 3a:
»KAPITEL 3a
Særlige kontrolkrav for produktion af akvakulturdyr
Artikel 79a

14) I afsnit IV indsættes følgende som kapitel 2a:
»KAPITEL 2a
Særlige kontrolkrav for tang
Artikel 73a
Kontrolforanstaltninger for tang
Når de særlige kontrolforanstaltninger for tangproduktion
iværksættes, skal den fuldstændige beskrivelse af enheden,
jf. artikel 63, stk. 1, litra a), omfatte:
a) en fuldstændig beskrivelse af installationerne på land og
til havs
b) i givet fald en miljøvurdering som beskrevet i artikel 6b,
stk. 3
c) i givet fald en plan for bæredygtig forvaltning som
beskrevet i artikel 6b, stk. 4
d) for vildtvoksende tang, en fuldstændig beskrivelse af og
kort over de lokaliteter langs kysten og til havs, hvor
tangen høstes, og over de områder på land, hvor de
efterfølgende aktiviteter foregår.
Artikel 73b
Produktionsregister for tang
1.
Den erhvervsdrivende registrerer tangproduktionen i
et register, som kontrolmyndighederne eller kontrolorga
nerne til stadighed skal kunne konsultere på bruget. Regi
stret skal mindst omfatte følgende oplysninger:
a) en liste over arter, dato og høstet mængde
b) dato for udbringning af gødning og oplysninger om,
hvilken type og mængde der er anvendt.
2.
Drejer det sig om høst af vildtvoksende tang, skal
registret ligeledes indeholde:

Kontrolforanstaltninger
akvakulturdyr

for

produktion

af

Når de særlige kontrolforanstaltninger for produktion akva
kulturdyr iværksættes, skal den fuldstændige beskrivelse af
enheden, jf. artikel 63, stk. 1, litra a), omfatte:
a) en udførlig beskrivelse af installationerne på land og til
havs
b) i givet fald en miljøvurdering som beskrevet i artikel 6b,
stk. 3
c) i givet fald en plan for bæredygtig forvaltning som
beskrevet i artikel 6b, stk. 4
d) for bløddyr et resumé af det særskilte kapitel i planen
for bæredygtig forvaltning, som kræves i henhold til
artikel 25q, stk. 2.
Artikel 79b
Produktionsregister for akvakulturdyr
Den erhvervsdrivende stiller følgende oplysninger til
rådighed i form af et ajourført register, som kontrolmyn
dighederne eller kontrolorganerne til stadighed skal kunne
konsultere på bruget:
a) for dyr, der indføres i bruget, oplysninger om oprin
delse, ankomstdato og omlægningsperiode
b) for dyr, der forlader bruget, oplysninger om antal
partier, alder, vægt og bestemmelsessted
c) oplysninger om undslupne fisk
d) for fisk, oplysninger om fodertype og mængde, og
drejer det sig om karper og beslægtede arter, dokumen
tation for anvendelsen af supplerende foder
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e) oplysninger om dyrlægebehandlinger, formål, behand
lingsdato og -metode, produkttype og tilbageholdelses
periode
f) oplysninger om sygdomsforebyggende foranstaltninger
med oplysninger om periode for udtagning af drift,
rengøring og vandbehandling.
Artikel 79c
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19) Artikel 95, stk. 6, affattes således:
»6.
Ved anvendelse af artikel 12, stk. 1, litra j), i forord
ning (EF) nr. 834/2007 og indtil optagelsen af specifikke
stoffer i overensstemmelse med samme forordnings
artikel 16, litra f), må der kun anvendes produkter, som
er tilladt af de kompetente myndigheder.«
20) I artikel 95 indsættes følgende stykke:

Særlige kontrolbesøg ved opdræt af toskallede bløddyr
Der skal foretages kontrolbesøg på brug, der opdrætter
toskallede bløddyr, både før og når den maksimale biomas
seproduktion er nået.
Artikel 79d
Flere
produktionsenheder
erhvervsdrivende

drevet

af

samme

Når en erhvervsdrivende driver flere produktionsenheder
som omhandlet i artikel 25c, er de enheder, der producerer
ikke-økologiske akvakulturdyr, ligeledes omfattet af de
kontrolforanstaltninger, der er fastsat i kapitel 1 og i
dette kapitel.«
16) Overskriften til kapitel 4 i afsnit IV affattes således:
»Kontrolkrav for enheder, der tilbereder produkter og
fødevarer, som indeholder vegetabilske og animalske
produkter fra landbrug, akvakultur og tangproduktion«
17) Overskriften til kapitel 5 i afsnit IV affattes således:
»Kontrolkrav ved import af økologiske produkter fra tred
jelande«
18) I artikel 93, stk. 2, indsættes følgende litraer:
»e) antal økologiske enheder, der producerer akvakulturdyr
f) produktionsmængde fra økologisk produktion af akva
kulturdyr
g) eventuelt antal økologiske tangproduktionsenheder og
produktionsmængde fra disse.«

»11.
Den ansvarlige myndighed kan give de produk
tionsenheder, der er etableret og indtil denne forordnings
ikrafttræden har produceret akvakulturdyr eller tang i
henhold til nationalt anerkendte økologiske regler, tilladelse
til i en periode indtil den 1. juli 2013 at beholde deres
økologiske status, mens de bestræber sig på at tilpasse sig
nærværende regler, forudsat at der ikke sker unødig forure
ning af vandet med stoffer, der ikke er godkendt til
økologisk produktion. Producenter, der nyder godt af
denne foranstaltning, skal meddele de ansvarlige myndig
heder, hvilke faciliteter, damme, bure eller tangpartier der er
tale om.«
21) Bilagene ændres som anført i bilaget til nærværende forord
ning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentlig
gørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2010 med følgende undtagelser:
a) artikel 1, nr. 4, anvendes fra denne forordnings ikrafttrædel
sesdato
b) de korrigerende foranstaltninger, der er fastsat i artikel 1, nr.
19), og i bilagets punkt 1b) og 1c), anvendes fra den dato,
hvor forordning (EF) nr. 889/2008 træder i kraft.
Denne forordning kan fra den 1. juli 2013 revideres og i givet
fald ændres på grundlag af behørigt begrundede forslag fra
medlemsstaterne.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 2009.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen
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BILAG
I bilagene til forordning (EF) nr. 889/2008 foretages følgende ændringer:
1) I bilag 1 foretages følgende ændringer:
a) Titlen affattes således:
»Gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og næringsstoffer omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 6d,
stk. 2«
b) Overskriften og første linje i tabellen affattes således:

»Tilladelse

A

Navn
Produkter, der er sammensat af eller kun
indeholder de nedenfor anførte stoffer

Fast husdyrgødning

Beskrivelse, krav til sammensætning og
anvendelsesbetingelser

Produkt bestående af en blanding af
husdyrgødning og vegetabilsk materiale
(strøelse)
Ikke fra jordløst husdyrbrug«

c) Teksten i tabellens linje 11, sidste rubrik, affattes således:
»For pels: Maksimal koncentration af chrom (VI) i tørstoffet på 0 mg pr. kg«
2) I bilag III foretages følgende ændringer:
I del 1 indsættes følgende efter sidste linje vedrørende fedesvin:

»over 110 kg

1,5

1,2«

3) I bilag V foretages følgende ændringer:
a) Titlen affattes således:
»Fodermaterialer, jf. artikel 22, stk. 1, 2 og 3, og artikel 25k, stk. 1, litra d), og artikel 25m, stk. 1«
b) Punkt 2.2, fjerde led, affattes således:
»— Hydrolysater og proteolysater fremstillet ved en enzymproces, også i opløselig form, udelukkende til akva
kulturdyr og unge dyr«
c) I punkt 2.2 indsættes følgende efter sidste led:
»— Krebsdyrmel«
4) I bilag VI foretages følgende ændringer:
a) Titlen affattes således:
»Tilsætningsstoffer til foderstoffer og visse produkter, der anvendes i foderstoffer, jf. artikel 22, stk. 4, og
artikel 25m, stk.«
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b) Punkt 1.1, litra a), andet led, affattes således:
»— Syntetiske vitaminer, der er identiske med naturlige vitaminer, til enmavede dyr og akvakulturdyr«
c) I punkt 1.3 foretages følgende ændringer:
i) Litra b) affattes således:
»b) Antioxidanter
E 306

— Tokopherolrige ekstrakter af naturlig oprindelse, anvendt som antioxidant
— Naturlige antioxidanter (må kun anvendes i foder til akvakultur)«

ii) Efter litra d) indsættes følgende som litra e):
»e) Emulgatorer og stabilisatorer:
Lecithin, økologisk produceret (må kun anvendes i foder til akvakultur)«
5) Bilag VII affattes således:
»BILAG VII
Produkter til rengøring og desinficering
1. Produkter til rengøring og desinficering af bygninger og anlæg til husdyrproduktion, jf. artikel 23, stk. 4:
— Kalium- og natriumsæbe
— Vand og damp
— Læsket kalk
— Brændt kalk
— Ulæsket kalk
— Natriumhypoklorit (f.eks. blegevand)
— Kaustisk soda
— Kaliumhydroxid
— Hydrogenperoxid
— Naturlige planteekstrakter
— Citronsyre, pereddikesyre, myresyre, mælkesyre, oxalsyre og eddikesyre
— Alkohol
— Salpetersyre (mælke- og mejeriudstyr)
— Phosphorsyre (mælke- og mejeriudstyr)
— Formaldehyd
— Produkter til rengøring og desinficering af yver og malkeudstyr
— Natriumcarbonat
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2. Produkter til rengøring og desinficering af anlæg og udstyr til produktion af akvakulturdyr og tang, jf. artikel 6e,
stk. 2, artikel 25s, stk. 2, og artikel 29a
2.1. Produkter til rengøring og desinficering af udstyr og anlæg, hvori der ikke befinder sig akvakulturdyr:
— Ozon
— Natriumchlorid
— Natriumhypochlorit
— Calciumhypochlorit
— Brændt kalk (CaO, calciumoxid)
— Kaustisk soda
— Alkohol
— Hydrogenperoxid
— Organiske syrer (eddikesyre, mælkesyre og citronsyre)
— Humussyre
— Peroxyeddikesyrer
— Jodoforer
— Kobbersulfat: kun indtil den 31. december 2015
— Kaliumpermanganat
— Pereddikesyre og peroctansyrer
— Tefrøkage, fremstillet af naturlige kameliafrø (må kun anvendes i rejeproduktion)
2.2. Begrænset liste med stoffer til anvendelse, når der er akvakulturdyr til stede:
— Kalksten (calciumcarbonat) til styring af pH
— Dolomit til styring af pH (må kun anvendes i rejeproduktion)«
6) I bilag VIII, del A, foretages følgende ændringer:
a) Efter fjerde linje indsættes følgende:

»B

E 223

Natriummetabisulfit

X

Krebsdyr (2)«

X

Krebsdyr (2)«

b) Efter fjortende linje indsættes følgende:

»B

E 330

Citronsyre
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7) Bilag XII affattes således:
»BILAG XII
Model til dokumentation, jf. artikel 68 i nærværende forordning, der skal udstedes til den erhvervsdrivende i
henhold til artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007
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8) Efter bilag XIII indsættes følgende som bilag XIIIa:
»BILAG XIIIa
Del 1
Økologisk produktion af laksefisk i ferskvand:
Havørred (Salmo trutta) — regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) — kildeørred (Salvelinus fontinalis) — laks (Salmo salar)
— fjeldørred (eller rødding) (Salvelinus alpinus) — stalling (Thymallus thymallus) — amerikansk søørred (eller canada
rødding) (Salvelinus namaycush) — donaulaks (Hucho hucho)
Produktionssystem

Opvækstanlæg skal have vandtilførsel fra åbne systemer. Vandskiftet skal være
tilstrækkeligt til, at der er et iltindhold på mindst 60 % af mætning til rådighed
for bestanden, at fiskenes trivsel sikres, og at afløbsvand føres bort.

Maksimal opdrætstæthed

Laksefisk, der ikke er nævnt nedenfor: 15 kg/m3
Laks 20 kg/m3
Havørred og regnbueørred 25 kg/m3
Fjeldørred (eller rødding) 20 kg/m3

Del 2
Økologisk produktion af laksefisk i havbrug:
Laks (Salmo salar), havørred (Salmo trutta) — regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)
Maksimal opdrætstæthed

10 kg/m3 netbure

Del 3
Økologisk produktion af torsk (Gadus morhua) og andre torskefisk, almindelig bars (eller havbars) (Dicentrarchus labrax),
guldbrasen (Sparus aurata), ørnefisk (Argyrosomus regius), pighvar (Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), blankesten
(Pagrus pagrus [= Sparus pagrus]), rød trommefisk (Sciaenops ocellatus) og andre havrudearter samt kaninfisk (Siganusarter)
Produktionssystem

I indelukker på det åbne hav (netbure/bure) med i hvert fald tilstrækkelig strøm
til, at fiskenes velfærd bliver størst mulig, eller i åbne systemer på land.

Maksimal opdrætstæthed

For andre fisk end pighvar: 15 kg/m3
For pighvar: 25 kg/m2

Del 4
Økologisk produktion af almindelig bars, havruder, ørnefisk, multe (Liza, Mugil) og ål (Anguilla-arter) i jordbassiner i
tidevandsområder og kystlaguner
Indeslutningssystem

Traditionelle saltindvindingsbassiner, der omlægges til akvakulturproduktion,
og lignende jordbassiner i tidevandsområder

Produktionssystem

Vandudskiftningen skal være tilstrækkelig til at sikre fiskenes trivsel.
Mindst 50 % af jordvoldene skal have plantedække.
Der kræves rensedamme med rodzoneanlæg.

Maksimal opdrætstæthed

4 kg/m3
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Del 5
Økologisk produktion af stør i ferskvand
Arter: Acipenser-arter
Produktionssystem

Vandgennemstrømningen i den enkelte opdrætsenhed skal være tilstrækkelig til
at sikre dyrenes velfærd.
Afløbsvandet skal have samme kvalitet som tilløbsvandet.

Maksimal opdrætstæthed

30 kg/m3

Del 6
Økologisk produktion af fisk i indvande
Arter: Karpe (karpefamilien) og andre hermed beslægtede arter i polykultur, herunder, aborre, gedde, malle, heltarter og
stør.
Produktionssystem

I fiskedamme, som regelmæssigt tømmes helt, og i søer. Søer skal helt
forbeholdes økologisk produktion; det gælder også dyrkning af afgrøder på
tilstødende arealer.
Det område, fiskene holdes i, skal have tilførsel af rent vand og være af en
størrelse, der giver fiskene optimal trivsel. Fiskene skal oplagres i rent vand
efter høst.
Tilførsel af organiske og mineralske næringsstoffer til damme og søer skal
finde sted i overensstemmelse med bilag I og må højst andrage 20 kg nitrogen
pr. ha.
Behandling, der indebærer brug af syntetiske kemikalier til bekæmpelse af
vandplanter og plantedække i produktionsvandområderne, er forbudt.
Der skal omkring indvandsenhederne opretholdes områder med naturlig vege
tation, som fungerer som bufferzone til de omgivende arealer, der ikke indgår i
opdrætsvirksomheden, i overensstemmelse med reglerne for økologisk akva
kultur.
Videreopdræt i »polykultur« må kun ske, hvis nærværende specifikationers
kriterier for de øvrige fisk i søen også er opfyldt.

Udbytte

Den samlede produktion af alle arter må højst være 1 500 kg fisk pr. hektar
pr. år.

Del 7
Økologisk produktion af rejer af Penaeidae-familien og ferskvandrejer (Macrobrachium-arter)
Etablering af produktionsenheder

Placering skal ske i sterilt ler, så anlæggelsen af damme påvirker miljøet mindst
muligt. Damme skal anlægges med ler, der forekommer naturligt på stedet.
Rydning af mangrove er ikke tilladt.

Omlægningstid

Seks måneder pr. dam svarende til opdrættede rejers normale levetid.

Gydebestandens oprindelse

Efter tre års drift skal mindst halvdelen af gydebestanden være fra opdræt.
Resten af gydebestanden skal være en patogenfri vildtlevende bestand, der
stammer fra bæredygtigt fiskeri. En screening af første og anden generation
er obligatorisk, inden bestanden indføres på bruget.

Fjernelse af øjenstilk

Forbudt

Øvre grænser for opdrætstæthed og
produktion

Udsætning: højst 22 larver pr. m2
Maksimal øjeblikkelig biomasse: 240 g/m2

L 204/33

L 204/34
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Del 8
Bløddyr og pighuder
Produktionssystemer

Langliner, flåder, bundkultur, net, bure, bakker, strømper, bouchot-pæle og
andre indeslutningssystemer.
Ved opdræt af muslinger på flåder må der højst være ét nedhængende reb pr.
kvadratmeter overfladeareal. Rebenes længde må ikke overstige 20 meter.
Rebene må ikke udtyndes under produktionscyklussen, dog er det tilladt at
dele rebene, hvis den oprindelige opdrætstæthed ikke derved øges.

Del 9
Tropiske ferskvandsfisk: Mælkefisk (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis sp.) gulhalet hajmalle (Pangasius sp.)
Produktionssystemer

Damme og netbure

Maksimal opdrætstæthed

Pangasius: 10 kg/m3
Oreochromis: 20 kg/m3

Del 10
Andre arter af akvakulturdyr: ingen.«
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