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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1358/2014
af 18. december 2014
om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EF) nr. 834/2007, for så vidt angår økologiske akvakulturdyrs oprindelse, opdrætspraksis for akva
kulturdyr, foder til økologiske akvakulturdyr og produkter og stoffer, der er tilladt i produktionen
af økologisk akvakultur
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
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 13, stk. 3, artikel 15, stk. 2,
og artikel 16, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved forordning (EF) nr. 834/2007 fastsættes grundlæggende krav til økologisk produktion af tang og akvakul
turdyr. Der er fastsat gennemførelsesbestemmelser til disse krav i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2).

(2)

I perioden mellem november 2012 og april 2013 anmodede visse medlemsstater om en revision af reglerne om
produkter, stoffer, foderkilder og teknikker, der er godkendt til anvendelse i produktionen af økologisk akvakultur.
Disse anmodninger er blevet evalueret af ekspertgruppen med henblik på teknisk rådgivning om økologisk
produktion (EGTOP), der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/427/EF (3). Idet der tages højde for
EGTOP's udtalelse, finder Kommissionen, at der er behov for at ajourføre og integrere de nuværende gennemførel
sesbestemmelser om kravene til økologisk produktion af tang og akvakulturdyr.

(3)

I henhold til artikel 15, stk. 1, litra a), nr. ii), i forordning (EF) nr. 834/2007 kan der indsættes ikke-økologisk
producerede dyr i et brug på særlige betingelser, når der ikke er yngel fra økologiske gydebestande eller brug til
rådighed. Forordning (EF) nr. 889/2008 fastsætter specifikke begrænsninger for så vidt angår indfangede vilde
akvakulturdyr, herunder indsamling af vildtlevende yngel. Visse traditionelle praksisser vedrørende ekstensivt
fiskebrug i vådområder, såsom brakvandsbassiner, tidevandsområder og kystlaguner, der er lukket af diger og
skråninger, har eksisteret i århundreder og har en vis værdi i forhold til kulturarv og bevarelse af biodiversiteten
samt ud fra et økonomisk perspektiv i forhold til lokalsamfundet. Under visse betingelser har disse praksisser
ingen indvirkning på størrelsen af bestanden af de berørte arter.

(4)

Indsamling af vildtlevende yngel med henblik på videreopdræt i forbindelse med disse traditionelle akvakultur
praksisser betragtes derfor som værende i overensstemmelse med målene, kriterierne og principperne for økolo
gisk akvakultur, forudsat at der er iværksat forvaltningsforanstaltninger, som er godkendt af de relevante myndig
heder, der har ansvaret for forvaltningen af de pågældende fiskebestande, således at der sikres en bæredygtig
udnyttelse af de berørte arter, at udsætningen er i overensstemmelse med de nævnte foranstaltninger, og at fiskene
udelukkende fodres med foder, der forekommer naturligt i det omgivende miljø.

(5)

EGTOP har udtrykt bekymring for, at de foderkilder og tilsætningsstoffer, der er tilladt i økologisk akvakultur ikke
på tilstrækkelig vis opfylder kødædende fiskearters ernæringsmæssige behov. I henhold til artikel 15, stk. 1, litra d),
nr. i), i forordning (EF) nr. 834/2007 skal dyrene fodres med foder, der opfylder deres ernæringsmæssige behov i
de forskellige faser af deres udvikling. Anvendelsen af hele fisk som foder til kødædende arter i økologisk akva
kultur bør derfor tillades. Dette må imidlertid ikke føre til, at der lægges yderligere pres på truede eller overfiskede
bestande. Derfor bør der kun anvendes fiskeriprodukter, der af en tredjepart er certificeret som bæredygtige, til

(1) EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.
(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF)
nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og
kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).
(3) Kommissionens afgørelse 2009/427/EF af 3. juni 2009 om nedsættelse af en ekspertgruppe med henblik på teknisk rådgivning om
økologisk produktion (EUT L 139 af 5.6.2009, s. 29).
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fremstillingen af foder til kødædende arter i økologisk akvakultur. I denne forbindelse er bæredygtighedsordnin
gens troværdighed vigtig for at kunne forsikre forbrugeren om det økologiske akvakulturprodukts overordnede
bæredygtighed. De kompetente myndigheder bør derfor udvælge, hvilke certificeringsordninger de betragter som
passende til at påvise bæredygtigheden af de fiskeriprodukter, der anvendes som foder i økologisk akvakultur, jf.
principperne om bæredygtigt fiskeri i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (1). FAO's
»Guidelines for the ecolabelling of fish and fisheries products from marine capture fisheries« fra 2009 (2) kan
anvendes som reference ved vurderingen af certificeringsordningernes egnethed.
(6)

EGTOP fremhævede også behovet for at tilføre tilstrækkelige mængder histidin i foderet til laksefisk for at sikre et
højt sundheds- og velfærdsniveau for disse arter. Under hensyntagen til de store variationer i indholdet af histidin
i havets råmaterialer afhængig af art og sæson samt produktions-, forarbejdnings- og opbevaringsforhold bør det
tillades at bruge histidin, der fremkommer ved gæring, for at sikre, at laksefiskenes ernæringsmæssige behov
opfyldes.

(7)

Den maksimale mængde fiskemel, der p.t. er tilladt i foder til rejer, er ikke tilstrækkelig til at opfylde deres ernæ
ringsmæssige behov og bør derfor forhøjes. Når det er nødvendigt for at sikre rejernes kvantitative ernæringsmæs
sige behov, bør det desuden være tilladt at supplere deres foder med økologisk kolesterol i overensstemmelse med
anbefalingerne i EGTOP's rapport. Til dette formål bør der anvendes økologisk kolesterol, hvis det er tilgængeligt.
Ikke-økologisk kolesterol fra uld, bløddyr eller andre kilder kan også anvendes, hvis økologisk kolesterol ikke er
tilgængeligt.

(8)

Undtagelsen i artikel 25k, stk. 2, udløber den 31. december 2014, og dette stykke bør derfor udgå.

(9)

For at sikre overholdelse af artikel 15, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 834/2007 i forbindelse med opdræt af
yngel fra økologiske gydebestande og økologiske brug, anses det for nødvendigt, og i overensstemmelse med
EGTOP's rapport, at indføre særlige regler for anvendelsen af plankton til fodring af økologisk yngel. Plankton er
nødvendigt for opdræt af yngel og produceres ikke i henhold til regler om økologi.

(10)

EGTOP har desuden anbefalet at ajourføre listen over stoffer, som det er tilladt at anvende til rengøring og desinfi
cering i økologisk akvakultur, navnlig hvad angår muligheden for også at anvende visse af de allerede tilladte
stoffer i nærheden af dyr. Bilag VII til forordning (EF) nr. 889/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Anvendelsesområdet for bilag XIIIa til forordning (EF) nr. 889/2008 som defineret i artikel 25f, stk. 2, bør defi
neres mere klart, navnlig hvad angår opdrætspraksis.

(12)

Den maksimale opdrætstæthed for fjeldørred bør øges for bedre at tilgodese denne arts behov. Der bør desuden
fastsættes en maksimal opdrætstæthed for krebs. Bilag XIIIa til forordning (EF) nr. 889/2008 bør ændres i over
ensstemmelse hermed.

(13)

Forordning (EF) nr. 889/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

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

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 889/2008 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 25e, stk. 4, affattes således:
»4.

Indsamling af vildtlevende yngel med henblik på videreopdræt er specifikt begrænset til følgende tilfælde:

a) naturlig tilstrømning af fisk eller larver og ungdyr af krebs i forbindelse med påfyldning af damme, indeslutnings
systemer 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
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets
forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt
Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).
(2) ISBN 978-92-5-006405-5.
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c) indsamling af vild fiskeyngel af arter andre end europæisk glasål med henblik på videreopdræt i traditionelt
ekstensivt akvakulturbrug i vådområder, såsom brakvandsbassiner, tidevandsområder og kystlaguner, der er lukket
af diger og skråninger, hvis:
i) udsætningen er i overensstemmelse med de forvaltningsforanstaltninger, som er godkendt af de relevante
myndigheder, der har ansvaret for forvaltningen af de pågældende fiskebestande, for at sikre bæredygtig udnyt
telse af de berørte arter, og
ii) fiskene udelukkende fodres med foder, der forekommer naturligt i det omgivende miljø.«
2) Artikel 25f, stk. 2, affattes således:
»2.
Opdrætstætheden og opdrætspraksis er fastsat i bilag XIIIa pr. art eller gruppe af arter. Ved overvågning af
opdrætstæthedens og opdrætspraksissens 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 over
våges.«

3) I artikel 25k, stk. 1, tilføjes som litra e):
»e) foderprodukter, som stammer fra hele fisk fra bæredygtigt fiskeri, der er certificeret i henhold til ordninger, der
anerkendes af den kompetente myndighed i overensstemmelse med principperne i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (*).
(*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripo
litik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning
(EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).«
(4) Artikel 25k, stk. 2, udgår.
(5) I artikel 25k tilføjes følgende stykke:
»5.
Histidin, der fremkommer ved gæring, kan anvendes i foderrationen til laksefisk, når de i stk. 1 opførte foder
kilder ikke indeholder tilstrækkelige mængder histidin til at opfylde fiskens ernæringsmæssige behov og forebygge
stær.«
(6) Artikel 25l, stk. 3, affattes således:
»3.

Hvis det naturligt forekommende foder suppleres i henhold til stk. 2:

a) må foderrationen til gulhalet hajmalle (Pangasius sp.), som er omhandlet i del 9 i bilag XIIIa, højst indeholde 10 %
fiskemel eller fiskeolie fra bæredygtigt fiskeri
b) må foderrationen til rejer, som er omhandlet i del 7 i bilag XIIIa, højst indeholde 25 % fiskemel og 10 % fiskeolie
fra bæredygtigt fiskeri. For at sikre rejernes kvantitative ernæringsmæssige behov kan deres foder suppleres med
økologisk kolesterol; hvis økologisk kolesterol ikke er tilgængeligt, kan der anvendes ikke-økologisk kolesterol fra
uld, bløddyr eller andre kilder.«
(7) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 25la
Særlige regler for foder til økologisk yngel
Ved larveopdræt af økologisk yngel kan konventionel fytoplankton og dyreplankton anvendes som foder.«
(8) Artikel 25s, stk. 6, affattes således:
»6.
Hvad angår biologisk bekæmpelse af ektoparasitter, skal det først og fremmest tilstræbes at anvende pudsefisk
samt ferskvand, saltvand og natriumchloridløsninger.«
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(9) Bilag VII og XIIIa ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2014.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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BILAG

1. Punkt 2 i bilag VII til forordning (EF) nr. 889/2008 affattes således:
»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. Såfremt de overholder de relevante EU-bestemmelser og nationale bestemmelser, jf. artikel 16, stk. 1, i forord
ning (EF) nr. 834/2007, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (*), må produkter,
der anvendes til rengøring og desinfektion af udstyr og anlæg, når der ingen akvakulturdyr er til stede, indeholde
følgende aktivstoffer:
— Ozon
— Natriumhypochlorit
— Calciumhypochlorit
— Calciumhydroxid
— Calciumoxid
— Kaustisk soda
— Alkohol
— Kobbersulfat: kun indtil den 31. december 2015
— Kaliumpermanganat
— Tefrøkage, fremstillet af naturlige kameliafrø (må kun anvendes i rejeproduktion)
— Blandinger af kaliumperoxomonosulfat og natriumchlorid, der producerer hypochlorsyrling.
2.2. Såfremt de overholder de relevante EU-bestemmelser og nationale bestemmelser, jf. artikel 16, stk. 1, i forord
ning (EF) nr. 834/2007, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 og direktiv
2001/82/EF (**), må produkter, der anvendes til rengøring og desinfektion af udstyr og anlæg, når der er akva
kulturdyr til stede, såvel som når der ingen akvakulturdyr er til stede, indeholde følgende aktivstoffer:
— Kalksten (calciumcarbonat) til styring af pH
— Dolomit til styring af pH (må kun anvendes i rejeproduktion)
— Natriumchlorid
— Hydrogenperoxid
— Natriumperoxocarbonat
— Organiske syrer (eddikesyre, mælkesyre og citronsyre)
— Humussyre
— Peroxyeddikesyrer
— Pereddikesyre og peroctansyrer
— Jodoforer (kun i nærheden af æg).
(*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet
og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).
(**) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks
for veterinærlægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1).«
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2. Bilag XIIIA til forordning (EF) nr. 889/2008 ændres således:
a) I rækken »Maksimal opdrætstæthed« i tabellen i del 1 erstattes »Fjeldørred (eller rødding) 20 kg/m3 med« »Fjel
dørred (eller rødding) 25 kg/m3«
b) Efter del 7 indsættes følgende:
»Del 7a
Økologisk produktion af krebs:
Berørte arter: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus.
Maksimal opdrætstæthed:

For små krebs (< 20 mm): 100 individer pr. m2. For mellemstore
krebs (20-50 mm): 30 individer pr. m2. For voksne krebs (> 50 mm):
10 individer pr. m2, forudsat at der er passende skjulesteder til rådig
hed.«

