
1 
 

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i 
EØS-komitéen 17. mars 2017 
 

FINANSDEPARTEMENTET ........................................................................................................................ 5 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING ............................................ 5 

Vedlegg XXI. Statistikk ......................................................................................................................... 5 

Protokoll 30 om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk ............ 5 

32016R1872 Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/1872 som etablerer Prodcom-listen 2016 over 
industrielle produkter som forutsatt i rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 ...................................... 5 

32016R2236 Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr. 2016/2236 av 12. desember 
2016 om fastleggelse av de tekniske spesifikasjonene for ad hoc-modulen for 2018 om forholdet 
mellom yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser ............................................................................... 5 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET/LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET/NÆRINGS- OG 
FISKERIDEPARTEMENTET ........................................................................................................................ 7 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK 
HANDLEFRIHET .................................................................................................................................... 7 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering ................................................. 7 

Kapittel XII. Næringsmidler ................................................................................................................. 7 

32016R1866 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1866 av 17. oktober 2016 vedrørende endring av 
vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 
grenseverdier for 3-decen-2-one, acibenzolar-S-metyl og heksaklorobenzen i og på visse 
produkter. ........................................................................................................................................ 7 

32016R1822 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1822 av 13 oktober 2016 vedrørende endring av 
vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 
grenseverdier for aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomyl, sulcotrin og thiodicarb i eller på 
visse produkter. ............................................................................................................................... 8 

32016R1785 Kommisjonsforordningen (EU) 2016/1785 av 7. oktober 2016 vedrørende endring 
av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 
grenseverdier for cymoksanil, fosfan og fosfid salter og natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o-
nitrofenolat og natrium p-nitrofenolat i og på visse produkter. ................................................... 10 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING .......................................... 11 

Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold ............................................................................ 11 

Kapittel I. Veterinære forhold ........................................................................................................... 11 

32016D1917 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1917 av 27. oktober 2016 om 
endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og 
veterinære enheter i TRACES ........................................................................................................ 11 

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET ............................................................................................... 13 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK 
HANDELFRIHET .................................................................................................................................. 13 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering ............................................... 13 



2 
 

Kapittel XIII. Legemidler .................................................................................................................... 13 

32016R1834 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1834 av 17. oktober 2016 
som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "monepantel" ........................ 13 

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET ........................................................................................... 14 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK 
HANDLEFRIHET .................................................................................................................................. 14 

Vedlegg XIII. Transport ...................................................................................................................... 14 

Kapittel I. Innlandstransport.............................................................................................................. 14 

32016L2309 Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/2309 av 16. desember 2016 om den fjerde tilpasning 
til vitenskapelige og tekniske fremskritt av vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods ..................................................................... 14 

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET ...................................................................................................... 15 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK 
HANDLEFRIHET .................................................................................................................................. 15 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering ............................................... 15 

Kapittel XV. Farlige stoffer ................................................................................................................. 15 

32016R1936 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1936 av 4. november 2016 om 
godkjenning av kalsiumoksid (brent kalk) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i 
biocidprodukter i produkttypene 2 og 3 ....................................................................................... 15 

32016R2288 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2288 av 16. desember 2016 
om godkjenning av piperonylbutoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i 
produkttype 18 .............................................................................................................................. 15 

32016R2289 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2289 av 16. desember 2016 
om godkjenning av epsilon-Momfluortrin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i 
produkttype 18 .............................................................................................................................. 16 

32016R2290 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2290 av 16. desember 2016 
om godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i 
produkttypene 11 og 12 ................................................................................................................ 17 

32016R2291 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2291 av 16. desember 2016 
om godkjenning av L(+)-melkesyre som et aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 1
 ....................................................................................................................................................... 18 

KOMMUNAL OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET ......................................................................... 19 

RETTSAKTER SOM KREVER LOV-ELLER BUDSJETTENDRING SAMT RETTSAKTER SOM KREVER 
FORSKRIFTSENDRING SOM VURDERES Å GRIPE INN I NORSK HANDLEFRIHET ................................. 19 

Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester
 ........................................................................................................................................................... 19 

32013L0037 Europakommisjonens endringsdirektiv om viderebruk av den offentlige sektors 
informasjon ................................................................................................................................... 19 

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET ............................................................................................... 21 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK 
HANDLEFRIHET .................................................................................................................................. 21 



3 
 

Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold ............................................................................ 21 

Kapittel I. Veterinære forhold ........................................................................................................... 21 

32016D1898 Kommisjonens gjennomføringsvedtak (EU) nr. 2016/1898 av 26. oktober 2016 om 
endring av gjennomføringsvedtak (EU). 2013/764/EU om dyrehelsemessige tiltak for 
bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsland (meddelt under nummer C(2016) 6710)
 ....................................................................................................................................................... 21 

Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold ............................................................................ 22 

Kapittel II. Fôrvarer ............................................................................................................................ 22 

32016R1964 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1964 av 9. november 2016 om 
godkjenning av et preparat av dolomittmagnesium for melkekyr og andre drøvtyggere for 
melkeproduksjon, avvendte smågrisar og for oppfôringssvin, og et preparat av montmorillonitt-
illitt for alle dyrearter, som fôrtilsetningsstoffer .......................................................................... 22 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering ............................................... 23 

XV. Farlige stoffer .............................................................................................................................. 23 

32016R0950 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/950 av 15. juni 2016 om 
endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av 
godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazone-ethyl, 
Coniothyrium-minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltamethrin, 
dimethenamid-P, ethofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fosthiazat, 
imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, maleic hydrazid, mesotrion, 
oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, silthiofam og trifloxystrobin .................................... 23 

32016R0952 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/952 av 15. juni 2016 om 
godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 når det gjelder markedsføring av 
plantevernmidler og endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 ...... 24 

32016R1424 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1424 av 25. august 2016 om 
fornyet godkjenning av det aktive stoffet thifensulfuron-metyl i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 når det gjelder markedsføring av 
plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 25 

32016R1429 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1429 av 26. august 2016 om 
godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 når det gjelder markedsføring av 
plantevernmidler og endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 ...... 26 

32016R1978 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1978 av 11. november 2016 
om godkjenning av basissubstansen solsikkeolje, i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av 
vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 ................................. 26 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering ............................................... 27 

Kapittel XXVII. Alkoholsterke drikker................................................................................................. 27 

32016R0635 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/635 av 22. april 2016 om 
endring i vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000 når det gjelder visse referansemetoder for 
analyse av alkoholsterke drikker. .................................................................................................. 27 



4 
 

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET ............................................................................................... 29 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING .......................................... 29 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering ............................................... 29 

Kapittel XXXI. Lystfartøyer ................................................................................................................. 29 

32017R0001 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1 av 3 januar 2017om 
prosedyrer for identifikasjon av vannscootere og fritidsfartøy i henhold til fritidsbåtdirektiv 
2013/53/EU ................................................................................................................................... 29 

Vedlegg XIII. Transport ...................................................................................................................... 29 

Kapittel V. Sjøtransport ..................................................................................................................... 29 

52015XC0808 Liste over godkjente tredjestater med hensyn til systemene for opplæring og 
sertifisering av sjøfolk .................................................................................................................... 30 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET ........................................................................................................... 31 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK 
HANDELFRIHET .................................................................................................................................. 31 

Vedlegg XIII. Transport ...................................................................................................................... 31 

Kapittel II. Veitransport ..................................................................................................................... 31 

32016D1945 Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1945 av 14 oktober 2016 om ekvivalenser 
mellom førerkortklasser ................................................................................................................ 31 

Vedlegg XIII. Transport ...................................................................................................................... 31 

Kapittel VI. Sivil luftfart ...................................................................................................................... 31 

32016R2096 Gjennomføringsforordning (EU) 2016/2096 av 30. november 2016, som endrer 
forordning (EU) nr. 1254/2009 som setter kriterier som tillater medlemsstatene å fravike fra de 
felles bestemmelsene om sikkerhet i sivil luftfart og til å fastsette alternative sikkerhetstiltak .. 31 

32016R2345 Forordning (EU) 2016/2345 av 14. desember som endrer forordning (EU) nr. 
262/2009 og gjennomføringsforordning nr. 1079/2012 når det gjelder referanser til ICAO-
bestemmelser ................................................................................................................................ 33 

32016R2120 Forordning (EU) nr. 2016/2120 av 2. desember 2016 som endrer forordning (EF) nr. 
1033/2006 så langt det gjelder ICAO-kravene i artikkel 3 nr. 1 .................................................... 34 

 



5 
 

FINANSDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
 
Vedlegg XXI. Statistikk 
 
Protokoll 30 om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet 
innen statistikk 
 

32016R1872 Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/1872 som etablerer Prodcom-
listen 2016 over industrielle produkter som forutsatt i rådsforordning (EØF) nr. 
3924/91 
 

Sammendrag av innhold 
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/1872 gjennomfører rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 om 
opprettelse av felleskapsundersøkelse om industriproduksjonen innlemmet i EØS-avtalens vedlegg 
XXI Statistikk. Det følger av rådsforordningen artikkel 2 (6) at det årlig skal utarbeides en produktliste 
(”Prodcom-listen”). Produktlisten skal være gjeldende for alle medlemsstatene, og er nødvendig for å 
definere datainnsamlingen og for å kunne foreta datasammenligninger mellom landene. Videre er en 
produktliste nødvendig for å sikre overensstemmelse mellom industristatistikken og 
utenrikshandelsstatistikken og for å kunne foreta sammenligninger med EUs produktnomenklatur 
CPA. I vedlegg til den nye kommisjonsforordningen fastlegges Prodcom-listen for 2016. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i 
forskrift til statistikkloven.  

Økonomiske og administrative konsekvenser 
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er 
begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel. 

 

32016R2236 Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr. 2016/2236 av 
12. desember 2016 om fastleggelse av de tekniske spesifikasjonene for ad hoc-
modulen for 2018 om forholdet mellom yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser 
 

Sammendrag av innhold 
I rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet er 
det fastlagt felles rammer for systematisk utarbeidelse av aktuell og sammenlignbar statistikk om 
sysselsetting og arbeidsledighet i EU. Rådsforordning (EF) nr. 577/98 er inntatt i EØS-avtalens 
vedlegg XXI Statistikk. Forordningen forutsetter i art. 4 (2) at et ekstra sett variabler, kalt ad hoc 
moduler, skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen. Formålet med den nye 
implementerende forordningen er å etablere omfattende og sammenlignbar statistikk om muligheten 
for å forene arbeidsliv og familieliv, herunder omsorgsforpliktelser. Statistikken vil blant annet bli 
benyttet i forbindelse med EUs arbeid for å fremme balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Tekniske 
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spesifikasjoner, filter, koder og fristen for innsendelse av data til EUs statistikkontor, Eurostat, 
fremkommer av forordningens bilag.  

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.  

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forordningen har begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser som vil bli dekket 
innenfor SSBs alminnelige budsjett, eventuelt med tilskudd fra EU.  

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.  
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET/LANDBRUKS- OG 
MATDEPARTEMENTET/NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
 
Kapittel XII. Næringsmidler 
 

32016R1866 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1866 av 17. oktober 2016 
vedrørende endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for 3-decen-2-
one, acibenzolar-S-metyl og heksaklorobenzen i og på visse produkter. 
 

Sammendrag av innhold 
Rettsakten vil endre grenseverdier (MRL) for rester av 3-decen-2-one, acibenzolar-S-metyl og 
heksaklorobenzen i og på visse næringsmidler og fôrvarer. Ingen av disse stoffene er godkjent som 
plantevernmiddel i Norge og stoffene 3-decen-2-noe og HCB (heksaklorobenzen) er ikke godkjent 
som plantevernmidler i EU. Stoffet 3-decen-2-one oppføres på vedleggene til pesticidforordningen for 
første gang ved denne regelverksendringen. 
EFSA sine uttalelser og kommentarer til endringer av MRLer til det enkelte stoff; 

3-decen-2-on: Det ble nylig søkt om godkjenning av stoffet som aktivt stoff (plantevernmiddel) i EU 
(EFSA peer review 2015) , men det ble gitt avslag på søknad om godkjenning av stoffet i EU. Stoffet 
har heller ikke vært godkjent i Norge. 

3-decen-2-on er ikke godkjent som aktivt stoff i EU og det heller ikke er fastsatt grenseverdier på 
bakgrunn av bruk i tredjestater (CODEX CXL) eller importtoleranser. Status er derfor at 
standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg (jf. artikkel 18 (1)(b) i forordning (EF) nr 396/2005) får 
anvendelse siden det ikke er oppført grenseverdier i vedleggene til fo. (EF) nr. 396/2005 som 
inneholder grenseverdier og stoffet heller ikke er oppført på vedlegg IV (stoffer som ikke trenger 
grenseverdi). 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3932.pdf 

3-decen-2-on er brukt som tilsetningsstoff (aromastoff).  EFSA anbefaler ikke å oppføre stoffet på 
vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. Vedlegg IV til forordningen er en liste over 
stoffer/plantevernmidler det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for fordi disse er lite giftige og 
ikke sykdomsfremkallende (relevant krav ved bruk av mikroorganismer). 

Kommisjonen har bedt EUs referanselaboratorier (EU RL) om å vurdere om analytisk 
kvantifiseringsgrense på 0,01 *mg/kg kunne oppnås av laboratoriene, men på grunn av utfordringer 
knyttet til analysemetoder anbefalte de å fastsette en analytisk bestemmelsesgrense (LOQ) i 
regelverket høyere enn laboratoriene klarer å kvantifisere funn ved LOQ. MRL fastsettes ved LOQ når 
det ikke er noen fastsatte MRLer knyttet til bruk av stoffet i EU eller tredjestater 
(importtoleransesøknader eller CODEX grenseverdier CXL). Det foreligger ikke godkjent bruk av 
stoffet som plantevernmiddel i EU og alle MRLer fastsettes nå ved LOQ. MRLer fastsettes ved LOQ 
for stoffet 0,1* mg/kg. 

Det har ingen hensikt å fastsette en grenseverdi (MRL) som er lavere enn LOQ som er gjennomførbar 
for de europeiske laboratoriene. MRL «øker» fra 0,01 mg/kg standardgrenseverdien, men det er nå 
sannsynlig at fordi det da ikke er mulig å oppdage rester på nivåer som er lavere enn LOQ. 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3932.pdf
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Acibenzolar-S-metyl: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3691 

Stoffet er godkjent som aktivt stoff (plantevernmiddel) i EU, men det foreligger ikke godkjenning av 
preparater med stoffet i Norge. Akutt referansedose (ArfD) er nå fastsatt lavere enn før og var derfor 
behov for å revurdere eksisterende MRLer.  En høyere MRL for kjernefrukt gir imidlertid ikke 
problemer med tanke på inntak. EFSA støtter i reasoned opinion å øke MRL for steinfrukt til 0,2 
mg/kg, men EFSA anbefalte at det fastsettelses lavere MRL for tomater. MRL for tomater reduseres 
fra 0,9 mg/kg til 0,3 mg/kg. USA har MRL på 1 mg/kg for acibenzolar-S-metyl, så ved denne 
regelverksendringen blir EUs MRL betydelig lavere for dette stoffet. Stoffet er under toksikologisk 
vurdering i CODEX. 

Heksaklorbenzen: 

Heksaklorbenzen HCB er ikke godkjent som aktivt stoff i Norge/EU og stoffet har ikke nylig vært 
vurdert av EFSA. Tidligere godkjenninger av heksaklorobenzene i Europa er trukket. 

Det er fastsatt en MRL på bakgrunn av overvåkingsdata for gresskarfrø som viser uunngåelig 
krysskontaminering (forurensning) av gresskarfrø. Rester skyldes forurensninger fra tidligere bruk av 
stoffet (persistent stoff). Nye overvåkingsdata for stoffet vil gi grunnlag for å igjen revurdere 
grenseverdien om 10 år for å se om den da enten kan oppheves (hvis det ikke lenger forekommer 
rester) eller fastsettes lavere. Alle andre MRLer fastsettes ved relevante LOD/LOQ verdier. 

Endringene av MRLer i denne forordningen er i tråd med EFSAs anbefalinger. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk forskrift av 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i 
næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer av grenseverdier i regelverket vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at 
når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil 
dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor 
kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid 
anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;  

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.  

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.  

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og 
Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R1822 Kommisjonsforordning (EU) 2016/1822 av 13 oktober 2016 
vedrørende endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for aklonifen, 
deltametrin, fluazinam, metomyl, sulcotrin og thiodicarb i eller på visse 
produkter. 
 

Sammendrag av innhold 
Rettsakten vil endre grenseverdier (MRL) for rester av aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomyl, 
sulcotrin og thiodikarb i og på visse næringsmidler og fôrvarer. 
Endringene ble foreslått etter revurdering av eksisterende grenseverdier (MRL-er) etter artikkel 12 til 
forordning (EF) 396/2005. Det vurderes i forslaget ikke fastsettelse av MRLer knyttet til ny bruk, men 
de eksisterende MRLer i regelverket for disse stoffene revurderes etter ny vitenskapelig vurdering fra 
EFSA. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3691
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Av stoffene som er vurdert i dette forslaget er aklonifen og deltametrin godkjent for bruk i Norge. 

EFSA sine uttalelser og kommentarer til endringer av de ulike MRLer regulert i denne rettsakten;  

Aklonifen; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4323. EFSA har påpekt at det foreligger noen 
få mangler ved innsendt dokumentasjon, men EFSA har vurdert at det ikke er forbundet helsefare for 
forbrukeren ved inntak av stoffet ved eksisterende MRLer. MRL fastsettes med fotnote med frist for 
levering av manglende dokumentasjon for senere revurdering av MRL. 

Deltametrin; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4309  

Kommisjonen har fått henvendelse fra en plantevernmiddelprodusent angående foreslåtte reduksjoner 
av MRL for deltametrin, hvor det redegjøres for at å senke MRL til LOQ ("limit of quantification") vil 
kunne føre til overskridelser av MRL spesielt for ris og mais. 

«Highest residue» fra restforsøk brukes ofte for MRL-fastsettelse, men i dette tilfelle er det ikke mulig 
å fastsette MRL ("highest residue") for deltametrin i hvete fra EU datapackage (restforsøk) fordi 
risikovurdering viser problemer med inntak som gir overskridelser av akutt referansedose (ARfD) for 
barn. 

Nåværende MRL for deltametrin i alle typer korn er 2 mg/kg og endringene innebærer 
lavere grenseverdier for ris (MRL 1 mg/kg), hvete (MRL 1 mg/kg) og at MRL for (korn ;andre) 
fastsettes til 0,01* mg/kg (ved kvantifiseringsgrensen LOQ). I Norge er det godkjent preparater som 
inneholder deltametrin for blant annet hvete. Restanalyseforsøk knyttet til godkjenningen viser lave 
nivåer av rester slik at fastsettelsen av en lavere MRL for hvete ikke får betydning for norsk bruk. 

Mange MRLer for deltametrin blir nå fastsatt med en fotnote om at disse grenseverdiene skal 
revurderes innen ganske kort tid. Det er satt en frist på 2 års etter fastsettelse av forordningen for 
innsending av manglende dokumentasjon som grunnlag for revurdering av MRLene. 

EU MRL fastsatt med en annen restdefinisjon enn CXLer (Codex grenseverdier) for enkelte produkter. 
Restdefinisjonen angir hva det skal analyseres for ved analyse som skal sammenliknes mot gjeldende 
grenseverdi (f.eks hovedstoff og metabolitter). Det er vanskeligere å vurdere implementering av CXLer 
når det er forskjellig restdefinisjon i EU og CODEX for stoff for ulike produkter. Det aktive stoffet 
deltametrin skal revurderes etter ny prosedyre (AIR3) programmet. Vurdering av stoffer etter «AIR 2» 
prosedyre er høyere prioritert og vurderingen vil derfor sannsynligvis komme på et noe senere 
tidspunkt. Ved senere revurdering kan toksikologiske referanseverdier endres (vurdering av EFSA og 
vedtas i PAFF plant protection products legislation). Forkortelsen AIR står for "Annex I Renewal" og 
dette er programmer for reevaluering av aktive stoffer (angående godkjenning) i EU. 

Fluazinam; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4240. EFSA sier at det foreligger noen få 
mangler ved innsendt dokumentasjon. EFSA kan ikke se at det er forbundet helsefare for forbrukeren 
ved inntak av stoffet med foreslåtte (eksisterende) MRLer. Noen av MRL-ene vedtas derfor med 
fotnoter. Vær oppmerksom på at (SANTE/10757/2016) endrer også noen MRL-er for fluazinam. Disse 
endringene gjelder ikke enda. 

Metomyl; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4277. EFSA sier at det foreligger noen få 
mangler ved innsendt dokumentasjon. Problemer knyttet til inntak for eksisterende MRL for meloner 
og vannmeloner (0,1mg/kg). Endringene innebærer at MRL for henholdsvis melon og vannmelon 
anbefales fastsatt lavere (0,015 mg/kg). For øvrige MRL-er vurderte EFSA at det ikke er forbundet 
helsefare for forbrukeren knyttet til inntak av stoffet ved foreslåtte MRL-er. 

Thiodikarb: risikovurdering for metomyl (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4277). 
Thiodikarb er verken godkjent som aktivt stoff i EU eller i Norge. JMPR har foreslått en restdefinisjon 
for animalske produkter for metomyl som er sum av metomyl og thiodikarb (stoffet brytes ned til 
metomyl i planter og dyr) på bakgrunn av bruk av thiodikarb. EFSA har ikke godtatt denne 
restdefinisjonen fordi stoffet ikke er godkjent i Europa og EFSA har vurdert at metomyl ikke er en god 
markør for animalske produkter. Det finnes CXLer (internasjonale CODEX MRLer) for thiodikarb og 
metomyl (uttrykt som metomyl). Disse stoffene har ikke samme toksikologiske referanseverdier og 
EFSA har vurdert at det ikke er riktig å ha en felles restdefinisjon for disse stoffene. Det er kun CXLer 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4323
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4309
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4240
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4277
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4277
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som er fastsatt på bakgrunn av bruk av metomyl som har blitt vurdert av EFSA med hensyn til å 
vurdere muligheter for implementering CXLer til europeisk regelverk. Metomyl er en metabolitt av 
thiodikarb. For thiodicarb ble det besluttet etter anbefaling fra EFSA å fjerne stoffet fra restdefinisjonen 
for metomyl og at stoffet isteden oppføres separat som et stoff på vedlegg V til forordning 396/2005. 

Sulcotrion; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4305. EFSA har vurdert at det er enkelte 
mangler ved innsendt dokumentasjon, men EFSA har samtidig vurdert at det ikke er helsefare for 
forbrukeren knyttet til inntak av stoffet ved foreslåtte MRLer. Disse ble fastsatt med merknad/fotnote 
med frist for å legge frem mer dokumentasjon knyttet til senere revurdering av MRL. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk forskrift av 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i 
næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer av grenseverdier i regelverket vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at 
når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil 
dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor 
kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid 
anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;  

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.  

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.  

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og 
Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R1785 Kommisjonsforordningen (EU) 2016/1785 av 7. oktober 2016 
vedrørende endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for cymoksanil, fosfan og fosfid 
salter og natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o-nitrofenolat og natrium p-
nitrofenolat i og på visse produkter. 
 

Sammendrag av innhold 
Rettsakten vil endre grenseverdier (MRL) for rester cymoksanil, fosfan og fosfid salter og natrium 5-
nitroguaiacolat, natrium o-nitrofenolat og natrium p-nitrofenolat i og på visse næringsmidler og 
fôrvarer. Stoffene triadimenol og fenpyroksymat ble tatt ut av forslaget (rev.1) på grunn av at det var 
mangler ved innsendt dokumentasjon. Endringene er gjort etter revurdering av eksisterende 
grenseverdier etter artikkel 12 til forordning (EF) 396/2005. 
Alle disse aktive stoffene er godkjent i EU (og Norge), men det er ikke godkjent preparater som 
inneholder stoffene i Norge. 

EFSA sine uttalelser og kommentarer til endringer av MRLer; 

Endringene etter artikkel 12 til fo. (EF) 396/2005, er foreslått etter revurdering av eksisterende 
grenseverdier. Det vurderes i forslaget ikke fastsettelse av MRLer knyttet til ny bruk, men de 
eksisterende MRLer i regelverket for disse stoffene revurderes. 

Cymoksanil;  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4355. EFSA har vurdert at det foreligger 
noen få mangler ved innsendt dokumentasjon. EFSA kan ikke se at det er forbundet helsefare for 
forbrukeren knyttet til inntak av stoffet med fastsatte MRLer. EFSA støtter at MRLene beholdes, men 
de fastsettes med merknad(fotnote) med frist for innsending av manglende dokumentasjon for senere 
ny vurdering av MRLer der det var påpekt datamangler. 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4305
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4355
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Fosfan og fosfid salts; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4325 . EFSA sier at det foreligger 
noen få mangler ved innsendt dokumentasjon, men EFSA vurderer at det ikke er helsefare for 
forbrukeren ved inntak av stoffet knyttet til fastsatte MRLer. EFSA støtter at MRLene beholdes, men 
de fastsettes (fotnote) med merknad med frist for innsending av manglende dokumentasjon for senere 
ny vurdering av MRLer der det var datamangler. 

Natrium 5-nitroguaiacolate, natrium o-nitrofenolat og natrium p-nitrofenolatein; 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4356 . EFSA sier at det foreligger noen få mangler ved 
innsendt dokumentasjon. EFSA vurderte at det ikke er forbundet helsefare for forbrukeren ved inntak 
av stoffet med fastsatte MRLer. EFSA støtter at MRLene beholdes, men de fastsettes med fotnoter 
med merknad om påpekte datamangler og frist for innsending av manglende dokumentasjon for 
senere ny vurdering av MRLer. 

Forordningen opphever endel tidligere grenseverdier eller fastsetter disse lavere, endringene knyttet til 
denne forordningen vil gjelde fra 28. april 2018 i EU. Endringene vil gjelde i Norge fra samme dato 
forutsatt at rettsakten da er tatt inn i norsk regelverk 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk forskrift av 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i 
næringsmidler og fôrvarer. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer av grenseverdier i regelverket vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at 
når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil 
dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor 
kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid 
anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;  
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.  
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.  
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og 
Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 
RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
 
Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold 
 
Kapittel I. Veterinære forhold 
 

32016D1917 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1917 av 27. 
oktober 2016 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over 
veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES 
 

Sammendrag av innhold 
Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og 
levende dyr, som importeres til EU fra tredjestater, skal kontrolleres på en veterinær 
grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til 
utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente 
veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I. I tillegg lister vedlegg I til 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4325
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4356
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rettsakten opp hvilke animalske produkter eller levende dyr som de forskjellige veterinære 
grensekontrollstasjonene er godkjent til å kontrollere. 

Rettsakten, beslutning (EU) 2016/1917, endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om 
godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter/dyr de kan ta i mot. 

Beslutning (EU) 2016/1917 gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I: 

Belgia: 
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Brussels South Charleroi 
(lufthavn) er godkjent for å kontrollere 

Hellas: 
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Idomeni (jernbane) er godkjent for å 
kontrollere 

Spania: 
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Barcelona (lufthavn) er godkjent for 
å kontrollere 

Frankrike: 
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Marseille (havn) er godkjent for å 
kontrollere 

Italia: 
- grensekontrollstasjonen ved Genova (lufthavn) slettes 
- endringer i produktkategoriene som grensekontrollstasjonene ved Milano-Malpensa (lufthavn) og 
Napoli (havn) er godkjente for å kontrollere 

Ungarn: 
- grensekontrollstasjonen ved Kelebia (jernbane) slettes 

Nederland: 
- endring i produktkategoriene som grensekontrollstasjonen ved Amsterdam (lufthavn) er godkjent for 
å kontrollere 

Rettsakten endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for 
medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF 
vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en 
internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og 
import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og 
næringsaktører. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for Italia og Tyskland. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk, som igjen medfører at det ikke er behov 
for å høre denne endringen. 

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er videreformidlet til de norske veterinære 
grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA 
(EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste. Listen publiseres her: 
http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser, da den kun inneholder 
informasjon om hvilke grensekontrollstasjoner som finnes og hvilke produkter de kan ta i mot. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og 
Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 
VESENTLIG INN I NORSK HANDELFRIHET 
 
Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
 
Kapittel XIII. Legemidler 
 

32016R1834 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1834 av 
17. oktober 2016 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 
"monepantel" 
 

Sammendrag av innhold 
Forordning (EU) 2016/1834 av 17. oktober omhandler monepantel som er et antiparasittmiddel. Stoffet 
står oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til matproduserende 
dyr. Stoffet har grenseverdier (MRL) for småfe i muskel, fett, lever, nyre, og melk fra sau og 
geit. Søknad om utvidelse av eksisterende oppføring til også å omfatte storfe ble sendt til European 
Medicines Agency (EMA). EMA har på grunnlag av vurdering fra "Committee for Medicinal Products 
for Veterinary Use" (CVMP) anbefalt en fastsettelse av grenseverdier for monepantel i vev fra storfe, 
med unntakk av dyr som produserer melk til humant konsum. EMA har også vurdert at monepantel på 
nåværende tidspunkt ikke bør ekstrapoleres fra melk fra sau og geit til melk fra storfe på grunn av 
uttilstrekkelig data. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i 
næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 
med endringer. Forordning (EU) 2016/1834 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. 
Rettsakten fører til fastsettelse av grenseverdier for monepantel i vev fra storfe med unntak av 
melkeprodusernde storfe. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og 
Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Vedlegg XIII. Transport 
 
Kapittel I. Innlandstransport 
 

32016L2309 Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/2309 av 16. desember 2016 om den 
fjerde tilpasning til vitenskapelige og tekniske fremskritt av vedleggene til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innenlands transport av 
farlig gods 
 

Sammendrag av innhold 
Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF henviser til bestemmelsene 
i internasjonale avtaler om innenlands transport av farlig gods på vei og jernbane, som definert i 
direktivets artikkel 2. Bestemmelsene i disse internasjonale avtalene ajourføres annethvert år. Som en 
følge av dette, får det reviderte regelverket anvendelse fra 1. januar 2017 med en overgangsperiode 
frem til 30. juni 2017. 

I Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF gjøres det derfor en 
henvisning til dette nye reviderte regelverket - ADR/RID 2017. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Den europeiske avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods (ADR) er tiltrådt av Norge. 
Artikkel 3 i denne avtalen gjør vedleggene A og B automatisk til en del av avtalen. Konvensjonen om 
internasjonal transport med jernbane (COTIF), som Norge har tiltrådt i 1985 ved medlemsskapet i 
Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail (OTIF), gjør tilsvarende i artikkel 6 § 
2, vedlegg C til avtalen, det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane (RID) til 
en del av avtalen. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om 
innenlands transport av farlig gods, innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2009, inntar ADR og 
COTIF i fellesskapsretten. ADR vedlegg A og B og RID er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 
om landtransport av farlig gods, jf. forskriften § 2, og fremkommer som vedlegg til forskriften. Disse 
vedleggene må endres annethvert år i tråd med endringene i ADR/RID. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Ingen. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsaken er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren 
og behandles ikke i Spesialutvalget for transport. 
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KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
 
Kapittel XV. Farlige stoffer 
 

32016R1936 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1936 av 4. 
november 2016 om godkjenning av kalsiumoksid (brent kalk) som et 
eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 2 og 3 
 

Sammendrag av innhold 
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive 
stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. 
Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at 
de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter kalsiumoksid. Forordning (EU) 
2016/1936 godkjenner kalsiumoksid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 2 og 3. 
Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på 
mennesker eller dyr. Produkttype 3 er biocidprodukter til veterinærhygiene.  

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har 
sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i 
risikovurderingen på fellesskapsnivå. Videre skal det tas særlig hensyn til profesjonelle brukere. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. 
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider 
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over 
å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til 
Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av 
biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee 
on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av 
stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri. 

 

32016R2288 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2288 av 16. 
desember 2016 om godkjenning av piperonylbutoksid som et eksisterende 
aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 
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Sammendrag av innhold 
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive 
stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. 
Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at 
de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter piperonylbutoksid. Forordning (EU) 
2016/2288 godkjenner dette stoffet som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. 
Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. 

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har 
sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i 
risikovurderingen på fellesskapsnivå. Det skal tas særlig hensyn til overflatevann og sedimenter i 
forhold til produkter brukt innendørs til tåkesprøyting. Det skal også tas særlig hensyn til overflatevann, 
sedimenter og jordsmonn i forhold til produkter brukt utendørs til tåkesprøyting. 

For produkter som kan gi rester av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal det undersøkes om det er 
behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 
470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal det treffes hensiktsmessige 
risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides. 

Videre skal den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behandlet produkt behandlet 
med, eller som inneholder piperonylbutoksid, sikre at merking inneholder opplysninger spesifisert i 
artikkel 58 punkt 3 i biocidforordningen. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. 
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider 
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften. 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over 
å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til 
Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av 
biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee 
on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av 
stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri. 

 

32016R2289 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2289 av 16. 
desember 2016 om godkjenning av epsilon-Momfluortrin som et aktivt stoff til 
bruk i biocidprodukter i produkttype 18 
 

Sammendrag av innhold 
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive 
stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. 
Forordning (EU) 2016/2289 godkjenner epsilon-Momfluortrin som et aktivt stoff til bruk i 
biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til 
bekjempelse av andre leddyr. 

Godkjenning av biocidprodukter er underlagt følgende betingelser: 
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Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har 
sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i 
risikovurderingen på fellesskapsnivå. 

Produktvurderingen skal videre ta særlig hensyn til overflatevann, sedimenter og jord i forhold til 
produkter benyttet innendørs til å spraye i rom og utendørs til å spraye på overflater. 

For produkter som kan gi rester av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal det undersøkes om det er 
behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 
470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal det treffes hensiktsmessige 
risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. 
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider 
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over 
å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til 
Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av 
biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee 
on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av 
stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri. 

 

32016R2290 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2290 av 16. 
desember 2016 om godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt 
stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 11 og 12 
 

Sammendrag av innhold 
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive 
stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. 
Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at 
de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter pereddiksyre. Forordning 
(EU) 2016/2290 godkjenner pereddiksyre som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 
11 og 12. 
Produkttype 11 omfatter konserveringsmidler for væsker i kjøle- og prosessystemer. Produkttype 12 
omfatter slimbekjempningsmidler. 

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har 
sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i 
risikovurderingen på fellesskapsnivå. Vedrørende innhold av hydrogenperoksid, som kan brukes til 
produksjon av utgangsstoffer til eksplosiver, berører godkjenning av biocidprodukter ikke forordning 
(EU) nr. 98/2013. Videre skal tas særlig hensyn til profesjonelle brukere. 

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 11 er i tillegg underlagt særskilt betingelse; 

Det skal tas særlig hensyn til sjøvann i forhold til produkter brukt i gjennomstrømningskjølesystemer. 
Videre skal det tas særlig hensyn til jord og overflatevann i forhold til produkter benyttet i store åpne 
resirkulasjonskjøleanlegg. 
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Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. 
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider 
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over 
å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til 
Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av 
biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee 
on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av 
stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri. 

 

32016R2291 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2291 av 16. 
desember 2016 om godkjenning av L(+)-melkesyre som et aktivt stoff for bruk i 
biocidprodukter i produkttype 1 
 

Sammendrag av innhold 
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive 
stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Ved 
gjennomføringsforordning (EU) 2016/2291 godkjennes L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 1. 
Produkttype 1 omfatter biocidprodukter til hygiene for mennesker.  

 Godkjenning av produkter er underlagt følgende betingelser:  

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har 
sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i 
risikovurderingen på fellesskapsnivå. Videre skal det tas særlig hensyn til ikke-profesjonelle brukere. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. 
Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider 
(biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over 
å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. 
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til 
Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av 
biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee 
on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av 
stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.
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KOMMUNAL OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM KREVER LOV- ELLER BUDSJETTENDRING SAMT 
RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM VURDERES Å GRIPE 
INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 

Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 
informasjonssamfunnstjenester 
 
32013L0037 Europakommisjonens endringsdirektiv om viderebruk av den 
offentlige sektors informasjon  
 

Sammendrag av innhold 
Europakommisjonen la 12. desember 2011 frem sitt forslag om endringer i Viderebruksdirektivet med 
det formål å legge til rette for mer og bedre bruk av offentlig sektors innhold og materiale(1). I tillegg 
ønsker Kommisjonen å sikre en mer effektiv utnyttelse av denne typen innhold over landegrensene. 
Kommisjonen har gjennomført undersøkelser som konkluderer med at det til tross for mange gode 
initiativ og fremskritt fortsatt gjenstår enkelte hindre for å nå målene som er oppsatt for viderebruk av 
offentlige data i EU. 

Direktiv 2013/37/EU ble vedtatt 26. juni 2013. 

(1) http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive_proposal/2012/en.pdf 

Revisjonen av Viderebruksdirektivet fra 2003 (Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector 
information (PSI Directive)) er et av hovedtiltakene i den Europeiske Digitale Agenda. 

I 2009 vurderte Kommisjonen hvordan viderebruksreglene var blitt implementert. Kommisjonen anser 
det bekreftet at det har vært et økt omfang av viderebruken, men at medlemsstatene hadde et stykke 
igjen før man kunne konkludere med at det fulle, forventede potensialet for viderebruk var utløst, 
særlig sett hen til den økonomiske situasjonen i Europa. 

Europa-kommisjonen presenterte 12. desember 2011 sitt Forslag til endring av direktiv 2003/98/EF om 
viderebruk av den offentlige sektors informasjon. Formålet med endringsdirektivet var å lette 
viderebruk av PSI over hele EU ved å harmonisere de grunnleggende betingelsene for viderebruk og 
fjerne de største hindringer for viderebruk på det indre marked. Direktivet inneholder bestemmelser 
om ikke-diskriminering, gebyrer, avtaler om enerett, gjennomsiktighet, lisenser og praktiske redskap 
som kan lette registrering og viderebruk av offentlige data. 

I artikkel 13 i direktivet oppfordret man til at anvendelsen av direktivet tas opp til revisjon senest den 1. 
juli 2008. Resultatene av Kommisjonens revisjon ble offentliggjort gjennom meddelelsen KOM(2009) 
212. 

Kommisjonen fant ut at det til tross for fremskritt, fortsatt fantes hindre, som f. eks. 

- de offentlige myndigheters streben etter å dekke flest mulig av egne omkostninger i stedet for å 
tilgodese økonomien som helhet 

- konkurranse mellom den offentlige og den private sektor 

- praktiske hindringer for viderebruk, som f. eks. manglende opplysninger om hvilken informasjon som 
er tilgjengelig, og 

- offentlige myndigheters manglende kunnskap om det økonomiske potensial ved viderebruk av data. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive_proposal/2012/en.pdf
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Kommisjonen konkluderte videre med at den ville gjennomføre en revisjon i 2012, med hovedfokus på 
å dokumentere direktivets virkninger og anvendelse. Foreliggende revidert direktiv er et resultat av 
denne andre revisjon. 

Revisjonsforslaget har som særlig tema å legge til rette for mer utnyttelse og utvikling av tjenester 
basert på offentlige data gjennom: 

• å utvide virkeområdet for direktivet til ABM-sektoren, dvs. arkiver, biblioteker og museum. 
• å begrense anledningene til å kreve mer enn marginalkostnader dekket 
• å utvikle maskinlesbare formater som standard ved distribusjon av offentlig informasjon.   
 

Merknader 
Rettslige konsekvener  
Viderebruksdirektivet fra 2003 (Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information) krever 
endring i offentleglova (Lov 19. mai 2006 nr 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd), og i 
offentlegforskrifta (Forskrift 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentleglova).  

Økonomiske og administrative konsekvenser.  
Når det gjelder eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser, legger endringsdirektivet opp 
til en videreføring (under vilkår) av muligheten for å få dekket kostnader relatert til dataene som 
tilgjengeliggjøres for viderebruk. Økt tilrettelegging for viderebruk av offentlig informasjon vil kunne 
medføre merarbeid for berørte offentlige virksomheter. Samtidig står unntaket fra gratisprinsippet ved 
lag, og det er ment å veie opp for eventuelt merarbeid som virksomhetene har med tilretteleggingen 
Som nevnt ovenfor, vil reguleringen av hvilke kostnader som skal kunne dekkes, kunne medføre 
konsekvenser for de offentlige enhetene som pålegges tilgjengeliggjøring. 
 
Sakkyndige instansers merknader  
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for kommunikasjoner til å være EØS-relevant og akseptabel. 
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LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 
VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 
Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold 
 
Kapittel I. Veterinære forhold 
 

32016D1898 Kommisjonens gjennomføringsvedtak (EU) nr. 2016/1898 av 26. 
oktober 2016 om endring av gjennomføringsvedtak (EU). 2013/764/EU om 
dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse 
medlemsland (meddelt under nummer C(2016) 6710) 
 

Sammendrag av innhold 
Klassisk svinepest er en sykdom i tilbakegang, men finnes fremdeles i deler av Øst-Europa. 
Situasjonen ansees av EU å være bedre enn tidligere og stabil. Rettsakten endrer derfor 
handelsrestriksjoner i tråd med den forbedrede situasjonen. 

I dagens regelverk er det forbud mot forsendelser av varer, avlsprodukter og levende griser ifra 
områder med klassisk svinepest. Det er også unntak ifra forbudet. Denne rettsakten utvider 
unntaksmulighetene. 

Endringer som følger av rettsakten: 

• Lettelser for handel med levende gris ifra land med klassisk svinepest. 
• Åpner for at separate produksjonsenheter kan produsere trygge varer selv om besetningen 
som helhet ikke oppfyller kravene. 
• Biosikkerhetstiltak for å skille tamgris fra forvillede gris kan erstattes med tiltak for å overvåke 
tilstanden hos de forvillede grisene. 
• Når unntaktsmuligheter brukes skal helsesertifikatene henvise til rettsakten som gir unntaket. 
 

Detaljert om endringene:  

Lettelse i forsendelser av levende gris til andre medlemsland.  

Vedtaket gir bedre markedsadgang for levende gris, ifra besetninger med høy biosikkerhet. Tidligere 
var det forbudt å sende levende gris ut av land med sykdommen. Salg ifra sone med klassisk 
svinepest tillates nå også til andre medlemsland. Kravene for innenlandshandel er like kravene til 
samhandel, unntatt på følgende punkter: 

Krav ved innenlandshandel, levende gris Krav ved samhandel, levende gris 

 Det stilles ikke ytterligere krav til dyr som 
flyttes direkte til slakt innenlands.   

 Å frakte direkte til slakt gir ingen unntak fra kravene 
ved samhandel 

 Kompetent myndighet skal inspisere 
opprinnelsesbesetningen årlig 

 Kompetent myndighet skal inspisere 
opprinnelsesbesetningen hver 4. måned. 

 Prøvetaking skal skje maks 3 måneder før 
forsendelse 

 Prøvetaking skal skje maks 1 måned før forsendelse. 

  Helsesertifikat skal merkes med at dyrene oppfyller 
unntaksmuligheten gitt i vedtak 2013/764/EU. 
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Et viktig prinsipp er å ikke legge handelshindre for en trygg vare. En vare vil alltid være tryggere fra et 
land som ikke har sykdommen enn ifra et land hvor gitte besetninger beskytter seg mot sykdommen 
og prøvetar varen. Mye av incentivet for å drive et nasjonalt dekkende bekjempelsesarbeid tas bort 
når man gir unntak for handel til tross for sykdommen. Handelshindringer kan kun begrunnes i et 
ønske om bedre nasjonalt bekjempelsesarbeid dersom varen det er snakk om anses som smittefarlig. 
Med de foreslåtte biosikkerhetstiltakene vil smittefaren ifra varen begrenses. 

Lettelse for separate produksjonsenhet  

Forutsatt at offentlig veterinær vurderer en produksjonsenhet som tilstrekkelig adskilt fra andre deler 
av besetningen kan også forsendelser sendes ifra enheten selv om besetningen som helhet ikke 
oppfyller kravene. Dette gjelder levende dyr sendt til slakt innenlands og produkter til samhandel. 

Tidligere kontroll av biosikkerhetstiltak på gården kan byttes med kontroll av villsvinpopulasjonen i en 
40km sone rundt gården. 

Alle produkter ifra listeført område skal følges av helsesertifikat.  

Produkter ifra griser ifra opprinnelsesbesetninger som tilfredsstilte gitte krav trengte tidligere ikke å 
følges av helsesertifikat. Nå kreves helsesertifikat for alle produkter ifra listeførte områder. 

Virketiden for vedtak (EU) nr. 2013/764 forlenges med to år.  

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i forskrift 22. mai 2014 nr. 675 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse 
med klassisk svinepest i enkelte land i EØS. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser da beskyttelsenivå 
etter nytt regelverk ansees å være likt som dagens situasjon. Det er ingen stor import av svin, villsvin 
eller kjøtt til Norge fra de berørte områdene. 
 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og 
Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold 
 
Kapittel II. Fôrvarer 
 

32016R1964 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1964 av 9. 
november 2016 om godkjenning av et preparat av dolomittmagnesium for 
melkekyr og andre drøvtyggere for melkeproduksjon, avvendte smågrisar og 
for oppfôringssvin, og et preparat av montmorillonitt-illitt for alle dyrearter, 
som fôrtilsetningsstoffer 
 

Sammendrag av innhold 
Rettsakten omhandler godkjenning for preparatene dolomittmagnesium og mo montmorillonitt-illitt i 
kategorien «Tekniske tilsetningsstoffer», gruppen “Antiklumpemidler”. Montmorillonitt-illitt er også søkt 
godkjent I gruppen “Bindemidler”. Preparatene skal merkes med at de har høyt innhold av inert jern. 
Det er spesifiserte sikkerhetstiltak for arbeidere ved bruk. Begge preparatene er vurdert av EFSA til å 
være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø. 
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Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, 
fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen vil tre i kraft noe senere i Norge enn i EU, da rettsakten først 
må innlemmes i EØS-avtalen 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.  

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og 
Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
 
XV. Farlige stoffer 
 

32016R0950 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/950 av 15. 
juni 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 
vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,4-
DB, beta-cyfluthrin, carfentrazone-ethyl, Coniothyrium-minitans stamme 
CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltamethrin, dimethenamid-P, 
ethofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fosthiazat, 
imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, maleic hydrazid, 
mesotrion, oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, silthiofam og 
trifloxystrobin 
 

Sammendrag av innhold 
Forlengelse av godkjenningen for de virksomme stoffene 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazone-ethyl, 
Coniothyrium-minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltamethrin, dimethenamid-
P, ethofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fosthiazat, imazamox, iodosulfuron, 
iprodione, isoxaflutole, linuron, maleic hydrazid, mesotrion, oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, 
silthiofam og trifloxystrobin utløper alle før den 31. oktober 2016. Det er i henhold til forordning (EU) 
nr. 844/2012 kommet søknader om fornyet oppføring på listen over godkjente aktive stoffer. 
Vurderingen av stoffene har blitt ytterligere forsinket av grunner som søkere ikke har noen innflytelse 
over, og det er sannsynlig at godkjenningen vil utløpe før revurderingen er ferdigstilt og vedtak kan 
fattes for å fornye dem. Det er derfor besluttet å forlenge godkjenningen. Vurderingen av stoffene vil 
bli gjort etter kriteriene i forordning (EU) 1107/2009 i henhold til EUs revurderingsprogram AIR-3. 

Merknader 
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de 
aktive stoffene er godkjent i medhold av kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive 
stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk om plantevernmiddel direktiv 91/414/EØF. Stoff som er 
på listen, skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning (EF) 1107/2009. EU 
har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. 

Rettslige konsekvenser 
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om 
plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter. 



24 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning 
både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt 
markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis 
prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet 
med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning 
basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er 
den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som 
tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er 
beskrevet i omtalen av hovedforordningen. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og 
Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R0952 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/952 av 15. 
juni 2016 om godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Saccharomyces 
cerevisiae stamme LAS02 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 1107/2009 når det gjelder markedsføring av plantevernmidler og 
endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 
 

Sammendrag av innhold 
Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 er et nytt lav-risiko aktivt stoff som nå er godkjent etter 
forordning 1107/2009, og som kan inngå i plantevernmiddel frem til 6. juli 2031. Stoffet legges til i liste 
D i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer, som er vurdert etter EUs 
gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket eller etter en 
overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lav-risiko stoffer og E-listen 
substitusjonskandidater. 

Saccharomyces cerevisiae er den gjærtypen som er mest brukt i produksjon av mat og drikke, og den 
brukes også som kosttilskudd. LAS02 er en bestemt stamme av denne typen gjær, og den søkes nå 
brukt på friland og til bruk etter innhøsting (såkalt «post harvest») mot sopp i steinfrukt, druer, tomater 
og jordbær. 

Merknader 
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 
540/2011.  Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, 
mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009. 
EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal vurderes eller revurderes. 
For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først 
søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en 
omfattende vurdering, der det blant blir tatt hensyn til spesielle norske forhold. 

Rettslige konsekvenser 
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om 
plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av 
betydning for Mattilsynet. Dersom et preparat med dette aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil 
saksbehandlingen dekkes ved gebyr. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og 
Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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32016R1424 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1424 av 25. 
august 2016 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet thifensulfuron-metyl i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 når det 
gjelder markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 
 

Sammendrag av innhold 
Thifensulfuron-methyl regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 
31. oktober 2031. Stoffet  tas ut av liste A og legges til liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 
540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen). A-listen inneholder stoffer, som er vurdert etter EUs gamle 
direktiv (EF) nr. 91/414, og B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket eller etter en 
overgangsløsning. Søknaden for revurdering av dette stoffet kom inn før 31. august 2012, som for 
dette stoffet betyr at revurderingen er gjort etter en overgangsløsning beskrevet i forordning (EU) nr. 
1141/2010. Det vil si at stoffet er revurdert etter kriteriene i det gamle regelverket (direktiv 
91/414/EØF). Forordningen inneholder også beskrivelse av forskjellige forhold som medlemsstatene 
må legge spesielt vekt på ved vurdering av preparat som inneholder dette stoffet. 

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de 
aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive 
stoffer ble opprinnelig videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Listen 
endres løpende etter som nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister 
godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. EU har et eget program med planer om når det enkelte 
aktive stoffet skal revurderes. Det vil si at alle stoffene etter hvert skal revurderes etter de nye 
strengere reglene i forordning 1107/2009. 
 
Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om 
plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning 
både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt 
markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis 
prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet 
med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning 
basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er 
den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som 
tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er 
beskrevet i omtalen av hovedforordningen. 
 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og 
Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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32016R1429 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1429 av 26. 
august 2016 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens 
stamme MBI 600 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
1107/2009 når det gjelder markedsføring av plantevernmidler og endring av 
vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 
 

Sammendrag av innhold 
Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 er et nytt aktivt stoff som nå er godkjent etter forordning 
1107/2009, og som kan inngå i plantevernmiddel frem til 16. september 2026. Stoffet legges til i liste B 
i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer, som er vurdert etter EUs gamle 
direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket eller etter en 
overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lav-risiko stoffer og E-listen 
substitusjonskandidater. 

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de 
aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive 
stoffer ble opprinnelig videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Listen 
endres løpende etter som nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister 
godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om 
plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning 
både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt 
markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis 
prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet 
med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning 
basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er 
den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som 
tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er 
beskrevet i omtalen av hovedforordningen. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og 
Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R1978 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1978 av 11. 
november 2016 om godkjenning av basissubstansen solsikkeolje, i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om 
markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 
 

Sammendrag av innhold 
Rettsakten godkjenner  solsikkeolje som basisstoff.  I samsvar med artikkel 23 (3) i forordning (EF) nr. 
1107/2009 mottok kommisjonen søknad om godkjenning av stoffet som basisstoff. Basisstoffet 
solsikkeolje er undersøkt med tanke på bruk som soppmiddel i tomat. Stoffet føres opp i liste C i 
vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle 
direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket eller etter en 
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overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lav-risiko stoffer og E-listen 
substitusjonskandidater. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om 
plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det at basisstoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning 
både for myndigheter og private i Norge. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på 
nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres kan basisstoffer benyttes med en gang. 
Ofte er basissubstanser matvarer som en kan finne i den lokale matbutikken. Det er imidlertid ikke lov 
å markedsføre basisstoff som plantevernmidler, men bruksområdet kan likevel nevnes på etiketten til 
det formålet stoffet vanligvis omsettes til. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, 
Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og 
miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. 
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
 
Kapittel XXVII. Alkoholsterke drikker 
 

32016R0635 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/635 av 22. 
april 2016 om endring i vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000 når det 
gjelder visse referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker. 
 

Sammendrag av innhold 
Forordningen går etter "ordinær prosedyre". 

Forordningen endrer visse deler av vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000 om fastsettelse av EUs 
referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker. Mer konkret innføres det analysemetoder 
for bestemmelse av flyktig syreinnhold og totalt sukkerinnhold i visse alkoholsterke drikker. Dessuten 
innføres det en analysemetode for bestemmelse av innhold av visse bestanddeler fra tre (som kan 
stamme fra lagring av den alkoholsterke drikken i trefat), for visse kategorier alkoholsterke drikker, 
der det stilles krav om eller åpnes for at den alkoholsterke drikken lagres i trefat. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 11. oktober 2006 
nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, 
administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene 
eller samfunnet for øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, 
Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og Miljøverndepartementet, Nærings- 
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og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant 
rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
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NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 
 

Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
 
Kapittel XXXI. Lystfartøyer 
 

32017R0001 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1 av 3 januar 
2017om prosedyrer for identifikasjon av vannscootere og fritidsfartøy i henhold 
til fritidsbåtdirektiv 2013/53/EU 
 

Sammendrag av innhold 
Direktiv 2013/53/EU om fritidsfartøy, gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. januar 2016 nr. 35 om 
produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv. har et grunnleggende krav om at alle 
fritidsfartøy skal merkes med et unikt identifikasjonsnummer. I henhold til artikkel 49 (1) bokstav c i 
direktivet er Kommisjonen gitt hjemmel til å fastsette detaljerte regler for tildeling av ID-nummer mv. og 
det er dette den foreslåtte gjennomføringsforordningen handler om. 

Forordningen regulerer i detalj hva ID-nummeret skal bestå av og ulike forhold ved utstedelsen, 
herunder hvem som utsteder og detaljer rundt søknadsprosessen. ID-nummeret skal bl.a. bestå av en 
unik produsentkode. Til forskjell fra i dag må medlemsstatene også tildele produsentkode til søkere fra 
tredjeland. Produsentkoden skal registreres i et nasjonalt register som skal gjøres tilgjengelig for 
medlemsstater. Forordningen åpner for at medlemsstatene kan kreve gebyrer for utstedelse av 
produsentkoder. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Det er behov for forskriftsendring. Vanligvis vil forordninger gjennomføres ved inkorporasjon. Denne 
forordningen orienterer seg derimot i stor grad mot medlemsstatene. Det må derfor vurderes hva som 
er hensiktsmessig gjennomføringsmetode. Det kan også bli behov for å endre forskrift om gebyrer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
For næringen medfører forordningen mer presise og forutsigbare regler om ID-nummer, særlig knyttet 
til produsentkoder. For den enkelte produsent vil eventuelle gebyrer knyttet til en søknad om 
produsentkode utgjøre en beskjeden kostnad sammenlignet med øvrige kostnader med å sette 
produkter på EØS-markedet. 

Sjøfartsdirektoratet utsteder allerede produsentkoder for EØS-produsenter. At dette også skal gjelde 
tredjeland vil kunne medføre noe økning i saksmengden, det vil kunne gjennomføres innenfor 
gjeldende rammer. 

Sakkyndige instansers merknader 
Utkastet til forordning har vært på høring hos båtbransjeforbundet "Norboat" som representerer den 
norske fritidsbåtbransjen, uten at det har kommet inn merknader. Rettsakten følger hurtigprosedyre og 
behandles derfor ikke i spesialutvalget. NFD vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

 

Vedlegg XIII. Transport 
 
Kapittel V. Sjøtransport 
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52015XC0808 Liste over godkjente tredjestater med hensyn til systemene for 
opplæring og sertifisering av sjøfolk 
 

Sammendrag av innhold 
Kommisjonen publiserte en ny revidert liste i 2015, over Kommisjonens beslutninger om godkjennelse 
av tredjestater som utstedere av STCW-sertifikater, etter prosedyren i direktiv 2008/106 om 
minstekrav til sjøfolks kvalifikasjoner. Kommisjonen skal iht direktiv 2008/106 artikkel 19.6 jevnlig 
oppdatere  listen over godkjente tredjestater og publisere listen i Official Journal – C-serien.  Under de 
faglige diskusjonen i COSS har Sjøfartsdirektoratet ikke hatt noen innvendinger mot de beslutninger 
som ligger til grunn for listen, og som er inntatt i EØS-avtalen. Den eksisterende listen inntatt i EØS 
avtalen , må oppdateres tilsvarende. 
STCW er den internasjonale skipsfartsorganisasjons (IMO) konvensjon om normer for opplæring, 
sertifikater og vakthold for sjøfolk. Norge har ratifisert og gjennomført konvensjonen, og er også 
forpliktet til å gjennomføre og følge konvensjonen gjennom EØS-avtalen ved direktiv 2008/106.  

Direktiv 2008/108 om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner er inntatt i EØS avtalen gjennom 
beslutning nr. 64/2009 den 29. mai 2009. I henhold til Direktiv 2008/106 skal medlemsstater som 
ønsker å anerkjenne sjøfolks sertifikater utstedt av tredjestater meddele dette til Kommisjonen.  
Kommisjonen vil med bistand fra EMSA og evt medlemsstaten foreta de nødvendige undersøkelser av 
om landet har ratifisert STCW konvensjonen og foreta inspeksjoner av landets 
utdannelsesinstitusjoner for sjøfolk for å sikre at konvensjonens krav overholdes. Tredjestater som er 
godkjent, enten etter Kommisjonens beslutning eller fordi tredjestaten er oppført på listene publisert 
før 14. juni 2005, skal etter direktiv 2008/106 artikkel 21 vurderes minst hvert femte år for å sikre at 
STCW-konvensjonens krav fortsatt overholdes. Dersom Kommisjonen etter en slik revurdering finner 
at tredjestaten ikke overholder kravene, kan den beslutte å trekke godkjenningen etter artikkel 20.  
Kommisjonen skal varsles dersom en medlemsstat kommer fram til at en tredjestat godkjent av 
Kommisjonen eller som er oppført på en av listene publisert før 14. juni 2005 ikke lenger overholder 
STCW-konvensjonens krav, samt også når anerkjennelse av sertifikater trekkes tilbake. 

Kommisjonen skal iht direktiv 2008/106 konsultere COSS både før beslutning om godkjenning og 
tilbakekall vedtas. Norge deltar i COSS ved Sjøfartsdirektoratet og NFD, og har mulighet til å 
kommentere Kommisjonens forslag til godkjennelse/tilbaketrekking av godkjennelse av tredjeland.   

Listen inneholder en oversikt over de land som har fått EU godkjenning fra Kommisjonen gjennom 
nevnte  beslutningsprosedyre. Alle Kommisjonsbeslutninger er inntatt i EØS avtalen, og den publiserte 
listen medfører således ingen nye forpliktelser.  

Merknader 
Rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser 
Innlemmelse av listen får ingen økonomiske konsekvenser for næringen eller det offentlige, og . 
medfører heller ikke behov for regelverksendringer. Listen inntas i EØS avtalen. 
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SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 
VESENTLIG INN I NORSK HANDELFRIHET 
 
Vedlegg XIII. Transport 
 
Kapittel II. Veitransport 
 

32016D1945 Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1945 av 14 oktober 2016 om 
ekvivalenser mellom førerkortklasser 
 

Sammendrag av innhold 
Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1945 er en mindre oppdatering av  tidligere beslutning 
2014/209/EU, og innebærer mindre presiseringer for ekvivalenser fastsatt av Tyskland, Frankrike, 
Kroatia og Nederland. 

Kommisjonsbeslutningen om ekvivalenser mellom kategorier av førerkort bidrar til å sikre gjensidig 
anerkjennelse av førerkort som er utstedt før ikrafttreden av Direktiv 2006/126/EF om førerkort. Etter 
Direktiv 2006/126/EF skal medlemsstatene fastsette lister over kategorier av førerkort utstedt før 
direktivet og angi hvilke kategorier de tilsvarer etter direktivet, og dermed i hvilken grad slike førerkort 
nyter godt av gjensidig anerkjennelse i EØS-området. Vedlegget til beslutningen inneholder de 
ekvivalenser som medlemsstatene har meddelt, og innebærer Kommisjonens aksept for disse 
ekvivalensene. Vedlegget inneholder også de ekvivalenser som Norge har fastsatt. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Forskrift 19. januar 2004 nr. 298 må endres ved at referanser til beslutning 2014/209/EU må 
oppdateres til å referere til beslutning (EU) 2016/1945. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Utover de nødvendige forskriftsendringer antas forslaget ikke å innebære økonomiske eller 
administrative konsekvenser for Norge. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har ikke blitt sendt på høring da den antas ikke å berøre norske interesser. 
Samferdselsdepartementet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 
 
Vedlegg XIII. Transport 
 
Kapittel VI. Sivil luftfart 
 

32016R2096 Gjennomføringsforordning (EU) 2016/2096 av 30. november 2016, 
som endrer forordning (EU) nr. 1254/2009 som setter kriterier som tillater 
medlemsstatene å fravike fra de felles bestemmelsene om sikkerhet i sivil 
luftfart og til å fastsette alternative sikkerhetstiltak 
 

Sammendrag av innhold 
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i 
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sivil luftfart. Disse reglene blir supplert i kommisjonsforordning (EU) nr. 1254/2009. I følge forordning 
(EU) 1254/2009 kan en medlemsstat fravike standardene i forordning (EF) nr. 300/2008 og vedta 
alternative sikkerhetstiltak på en lufthavn eller på et avgrenset område av en lufthavn (demarcated 
area - DA) på bakgrunn av en lokal risikovurdering. De alternative sikkerhetstiltakene skal gi 
tilstrekkelig god beskyttelse, og kan kun anvendes på de kategoriene av flyginger som er opplistet i 
forordning (EU) nr. 1254/2009 artikkel 1. Det er Luftfartstilsynet som på bakgrunn av en risikovurdering 
kan vedta alternative sikkerhetstiltak. Aktørene kan ikke på eget initiativ ta i bruk alternative 
sikkerhetstiltak. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe av medlemmer av AVSEC (Regulatory Committee for Civil Aviation 
Security) som ser på endringer av forordning (EU) nr. 1254/2009 når det gjelder de kategoriene av 
flyginger hvor alternative sikkerhetstiltak kan vedtas. Formålet med å foreslå endringer er blant annet 
å rydde opp i tolkingsspørsmål. Siste arbeidsgruppemøte var 17. november 2016. 

I forordningens punkt 3 kan det i visse tilfeller vedtas alternativ sikkerhetstiltak for flyginger i 
forbindelse med håndhevelse av lov. Arbeidsgruppen har foreslått å utvide denne kategorien til å også 
omfatte statlig og militære flyginger. Securityregelverket for sivil luftfart omfatter ikke militær luftfart. 
Forslaget er ment å kunne omfatte militære flyginger fra DA-området på en sivil lufthavn.  Bakgrunnen 
for dette forslaget er ifølge Kommisjonen at teksten i dag ikke er tydelig nok. Dersom den militære eller 
statlige flygingen skjer fra sikkerhetsbegrenset område på en lufthavn, skal alle reglene for sivil luftfart 
være oppfylt. 

Flyginger etter rettsaktens punkt 10 blir i dag tolket på forskjellige måter. Punktet omhandler flyginger 
med størst tillatte startvekt på mindre enn 45500 kg for transport av egne ansatte og ikke-betalende 
passasjerer eller varer som ledd i foretakets virksomhet. Det er foreslått at punkt 10 deles opp i nytt 
punkt 10, 11 og 12 for å klargjøre betydningen av bestemmelsen. Punkt 10 vil nå omfatte flyginger 
med størst tillatte startvekt på mindre enn 45500 kg, eid av et foretak for transport av eget personale 
og ikke-betalende passasjerer og varer som et ledd i foretakets virksomhet. Det foreslåtte punkt 11 vil 
omfatte flyginger med størst tillatte startvekt på mindre enn 45500 kg, for transport av eier av 
luftfartøyet eller en autorisert rettslig representant av eieren og ikke-betalende passasjerer og 
varer.  Punkt 12 regulerer flyginger med størst tillatte startvekt på mindre enn 45500 kg, chartret eller 
leaset i sin helhet av et foretak fra et luftfartsselskap som foretaket har en skriftlig avtale med 
vedrørende regelmessig transport av eget personale og ikke-betalende passasjerer og varer som et 
ledd i foretakets virksomhet. 

I tillegg er det foreslått et nytt punkt 12 annet ledd som sier at flyginger etter punkt 10, 11 og 12 med 
størst tillatte startvekt på mer enn 45500 kg kan i spesielle tilfeller og på visse vilkår være tillatt. Det 
nye punktet åpner for at EU-landene kan kreve forhåndsvarsel eller forhåndsgodkjenning av slike 
flyginger. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. 
Endringene vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om 
forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. 
Forslag til rettsakt tilhører gruppe 2. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringen vil ikke medføre nevneverdige økonomiske konsekvenser for norske myndigheter eller 
norske aktører. 
Punkt 12 vil medføre behov for å ha kontroll over de EU-landene som krever forhåndsvarsel eller 
forhåndsgodkjenning av flyginger over 45500 kg. Rettsakten kan derfor medføre administrative 
konsekvenser for norske myndigheter og norske aktører. 
 

Sakkyndige instansers merknader 
Forslag til rettsakt har vært på høring. 
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Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport. 

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R2345 Forordning (EU) 2016/2345 av 14. desember som endrer forordning 
(EU) nr. 262/2009 og gjennomføringsforordning nr. 1079/2012 når det gjelder 
referanser til ICAO-bestemmelser 
 

Sammendrag av innhold 
Forordning (EF) nr. 262/2009 stiller krav om koordinert tildeling og bruk av Mode S interrogatorkoder i 
Det felles europeiske luftrom. I Vedlegg I i forordningen vises det til Annex 10, Volume IV og Volume 
III i Chicagokonvensjonen, hhv. Amendment 77 og 79. Det er gjort endringer i Annex 10, som er 
gjennomført med hhv. Amendment 89 og 90. Henvisningene i forordningen må således oppdateres for 
at forordningen skal gjenspeile endringene som er gjort i ICAO. Forordning (EU) nr. 2016/2345 
gjennomfører disse oppdateringene. 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012, som endret ved forordning (EU) nr. 657/2013, gir 
bestemmelser om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i Det felles europeiske luftrom. 
I Vedlegg II i forordningen vises det til Annex 10, Volume III, Part 2 i Chicagokonvensjonen. Det er 
gjort endringer også i denne delen av Annex 10. Endringene er gjennomført som Amendment 90. I 
dagens forordning vises det til Amendment 85, og følgelig må også henvisningene i denne 
forordningen oppdateres for å gjenspeile de endringene som er gjort i ICAO. Forordningen viser også 
samme sted til ICAO PANS-ATM Doc. 4444 med henvisning til Amendment no. 2. I Doc. 4444 er 
Amendment No 6 gjennomført, og henvisningen må også her oppdateres. Forordning (EU) nr. 
2016/2345 gjennomfører disse oppdateringene. 

Alle medlemslandene i ICAO ble varslet om at Amendment 89 var vedtatt i ICAO gjennom State Letter 
nummer 2014/21. Endringene i Volume IV gjelder forhold knyttet til overvåkningssystemer. 

Alle medlemslandene i ICAO ble varslet om at Amendment 90 var vedtatt i ICAO gjennom State Letter 
nummer 2016/25. Volume III regulerer kommunikasjonssystemer i luftfarten, og endringene innfører 
standardbeskrivelsene AeroMACS (aeronautical mobile airport communications system) og 
SATVOICE (satellite voice communications). AeroMACS er forslag til standard for et moderne 
datanettverk / datakommunikasjon (5Ghz) for bakkebaserte bevegelser (kjøretøy, luftfartøy) på 
lufthavner. Dette er et supplement for å avlaste dagens bakkekommunikasjon som foregår på VHF-
båndet innenfor de aeronautiske frekvenser. SATVOICE er forslag til en standard for 
satellittkommunikasjon mellom bakken og luftfartøy, slik at de forskjellige 
satellittselskapene/flyselskapene og nettverkselskaper skal levere samme karakteristikk og 
infrastruktur. Begge forslag vil gi et positivt bidrag til flysikkerheten. 

Amendment 6 i ICAO PANS-ATM Doc. 4444 er allerede gjennomført i norsk rett, se forskrift 1. juli 
2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) § 3. Endringen ble gjennomført ved forskrift 24. oktober 
2014 nr 1340, etter at den ble kunngjort i ICAO State Letter 2014/48. Seksjon 12.3.1.5 i ICAO PANS-
ATM Doc. 4444, som er den aktuelle henvisningen i (EU) 1079/2012, omhandler frasologi, men det ble 
ikke gjort endringer i dette punktet i Amendment 6. 

Merknader 
(EU) nr. 2016/2345 gis med hjemmel i forordning (EF) nr. 552/2004 som igjen har sin hjemmel i TFEU 
art. 100. 
Rettslige konsekvenser 
Forordning (EF) nr. 262/2009 og forordning (EU) nr. 1079/2012 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 
14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (BSL G 1-2). 
Forordning (EU) 2016/2345 gjennomføres som en endring av denne forskriften.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten isolert sett vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for norske 
myndigheter eller norske luftfartsaktører. 

Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU transport. 

Da Luftfartstilsynet mottok State Letter 2014/21 med informasjon om de endringer som ble inntatt i 
«Amendment 89 to Annex 10, Volume IV», ble dette i april 2014 sendt på høring til relevante 
interessenter. Ingen høringsinstanser gav tilbakemelding, noe som indikerer at de foreslåtte 
endringene er imøtesett og har mindre konsekvenser. 

Likeledes ble State Letter 2016/25 med informasjon om de endringer som var inntatt i «Amendment 90 
to Annex 10, Volume III», sendt på høring i mai 2016 til relevante interessenter. Norsk 
Flygelederforening gav skriftlig tilbakemelding om at de ikke hadde kommentarer til endringen som var 
gjort. De øvrige høringsinstanser gav ingen tilbakemelding. 

Luftfartstilsynet gjennomførte en høring i forbindelse med forslaget til endring av forskrift 1. juli 2011 
nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1). 

Luftfartstilsynet har vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel. 

 

32016R2120 Forordning (EU) nr. 2016/2120 av 2. desember 2016 som endrer 
forordning (EF) nr. 1033/2006 så langt det gjelder ICAO-kravene i artikkel 3 nr. 1 
 

Sammendrag av innhold 
Forordning (EF) nr 1033/2006 fastsetter krav til framgangsmåten for innlevering, akseptering og 
distribuering av reiseplaner i førflygingsfasen. En reiseplan er en beskrivelse av en planlagt flyging, og 
inneholder blant annet opplysninger om luftfartøyets kjennetegn, flygeregler, flytype, utstyr, flygerute 
og marsjhastighet og marsjhøyde. 

Forordning (EF) nr. 1033/2006 viser til ulike ICAO-annekser. Etter at forordningen ble vedtatt har 
ICAO foretatt flere endringer i anneksene, noe som gjør det nødvendig med en oppdatering av 
henvisningene til disse. Dette er tidligere gjort gjennom forordning (EU) nr. 929/2010 og 
forordning (EU) nr. 428/2013, og gjøres nå igjen gjennom foreliggende forordning (EU) 2016/2120. 

Endringene gjelder for det første artikkel 2(2) punkt 16, hvor det i gjeldende forordning henvises til 
"PANS-OPS, Doc 8168, Volume 1 - Forth edition - 1993, incorporating Amendments No 13." Det er nå 
gjort endringer slik at det nå vises til "PANS-OPS, Doc 8168, Volume 1 - Fifth edition - 2006, 
incorporating all Amendments up to No 6." 

Videre vises det i vedlegget til forordningen, i gjeldende forordning, i punkt 2. til  "ICAO PANS-ATM 
Doc.4444 (15th edition of 2007 including all amendments up to No 4)". Foreliggende forordning vil 
inkludere "all amendments up to No 6". Tilsvarende innholder dagens forordning i vedleggets punkt 3 
henvisning til "Regional Supplementary Procedures, Doc. 7030, European (EUR) Regional 
Supplementary Procedures (5th edition of 2008 including all amendments up to No 7". Foreliggende 
forordning vil inkludere "all amendments up to No 9". 

I dagens forordning er det dessuten i vedleggets punkt 1 en henvisning til "Chapter 3, Section 3.3 
(Flight plans) of ICAO Annex 2 — Rules of the Air (10th edition of July 2005 including all amendments 
up to No 42)". Disse reglene har blitt tatt inn i forordning (EU) nr. 923/2012, sist oppdatert gjennom 
forordning (EU) nr. 2016/1185. Av den grunn erstattes henvisningen til ICAO Annex 2 med henvisning 
til reglene om flygeplaner i section 4 i vedlegg til (EU) nr. 923/2012. 

Merknader 
Rettslige konsekvenser 
Forordning (EF) nr. 1033/2006 av 4. juli 2006 om fastsettelse av krav til prosedyrene for reiseplaner i 
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førflygingsfasen for Det felles europeiske luftrom er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. mai 2007 
nr. 513 om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring. Forordning (EU) 2016/2120 
gjennomføres ved endring av denne forskriften.  

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringene vil ikke ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser ut over det som følger av 
normal oppdatering av ICAO-regelverk. 

Sakkyndige instansers merknader 
Det har ikke vært innhentet kommentarer fra sakkyndige instanser i forbindelse med foreliggende 
forordning. 

Statene informeres om endringer i ICAO PANS-OPS Doc 8168 gjennom State Letter, og det 
gjennomføres høringer når disse kommer. Markedet er derfor informert om de endringene som er gjort 
etter vedtakelsen av (EF) nr. 1033/2006. Definisjonen i Article 2(2), punkt 16 i (EF) nr. 1033/2006 har 
ikke blitt endret gjennom oppdateringene fra ICAO. 

Det ble gjennomført høring i forbindelse med gjennomføringen av forordning (EU) nr. 2016/1185, som 
endret forordning (EU) nr. 923/2012 (Rules of the Air). Reglene om flygeplaner er gjennomført i norsk 
rett gjennom forskrift 14. desember 2016 nr. 1578 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer. 

Det er også gjennomført høring ang. endringene i ICAO PANS-ATM Doc 4444 som er gjennomført 
etter siste oppdatering av (EU) nr. 1033/2006. Dette gjelder Amendment 5, som ble hørt i forbindelse 
med State Letter 2013/40, og Amendment 6, som ble hørt i forbindelse med State Letter 2014/48. 
Verken Amendment 5 eller 6 inneholder endringer i Chapter 4, Section 4.4 (Flight plans) eller Chapter 
11, Paragraph 11.4.2.2 (Movement messages), som er de relevante henvisningene i foreliggende 
forordning. 

Når det gjelder Doc. 7030, som er underordnet Doc 4444, gjennomføres ikke høringer av endringer i 
disse. Markedet informeres imidlertid fortløpende om endringene som gjennomføres. 

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU transport. Luftfartstilsynet har 
vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel. 
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EU-rettsakter på økologiområdet som etter en foreløpig oversikt vil 
kunne behandles i EØS-komiteen 17. mars 2017. 
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NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET/ LANDBRUKS- OG 
MATDEPARTEMENTET 
 

Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk 
handlefrihet 
 
Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering 
 
Kapittel XII. Næringsmidler 
 

32007R0834 Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske produkter og opphever forordning (EØF) 
nr. 2092/91  
 
Sammendrag av innhold: 
Forordning (EF) nr. 834/2007 var i EU gjeldende fra 1. januar 2009 og opphevet forordning (EØF) nr. 
2092/91 fra samme dato. 
Hovedpunktene i forordning (EØF) nr. 834/2007 er: 
Forordningen fastsetter tydeligere mål og prinsipper for økologisk produksjon. I tillegg til de områdene 
som omfattes av dagens regelverk, omfatter forordningen også akvakultur og produksjon av 
sjøvekster og gjær. 
Forordningen inneholder generelle produksjonsregler for de produksjonstypene som omfattes, mens 
detaljerte regler er utarbeidet i egne tilleggsforordninger. Forordning (EF) nr. 889/2008 med tilhørende 
endringsforordninger gir detaljerte regler for økologisk produksjon, merking og kontroll, mens 
forordning (EF) nr. 1235/2008 med tilhørende endringsforordninger gir detaljerte regler for import fra 
tredjeland. Det vises til egne EØS-notat for endringsforordninger til forordning (EF) nr. 834/2007. 
 
Det åpnes opp for en viss fleksibilitet i regelverket, på bakgrunn av blant annet klimaforskjeller, 
ulikheter i utviklingsgraden til sektoren eller andre spesielle utfordringer. Det åpnes ikke opp for at 
nasjonale regelverk kan være strengere enn EU-regelverket på noe område. Det blir fremdeles mulig 
å ha private standarder som er strengere enn EUs regelverk. 
Forbudet mot å anvende GMO eller GM-materiale i økologisk produksjon opprettholdes. Forordningen 
tydeliggjør hvordan utilsiktet og teknisk uunngåelig innblanding av GMO/GM-materiale i økologiske 
produkter skal håndteres: Den generelle merkegrensen på 0,9 % utilsiktet innblanding av godkjent 
GMO/GM-materiale gjelder også for økologiske produkter. Produkter som merkes med innhold av 
GMO/GM-materiale kan ikke merkes eller omsettes som økologiske. 
Innsatsmidler, tilsetningsstoffer og prosesshjelpemidler som i dag er tillatt vil fremdeles kunne brukes. 
Det har blitt utarbeidet kriterier som skal benyttes når nye stoffer skal vurderes. 
Kravet om at økologisk og konvensjonelt fôr skal produseres på forskjellige linjer faller bort. Slikt fôr 
kan produseres på samme produksjonslinjene, men atskilt i tid. 
Rettsakten innfører obligatorisk merking av økologiske produkter med EU-logo for produkter produsert 
i EU. Nasjonale eller private logoer kan benyttes i tillegg. Logoen skal følges av opprinnelsesmerking, 
"EU-landbruk" eller "ikke-EU-landbruk", eller i visse tilfeller kan navn på opprinnelsesland benyttes. 
Fremdeles kan bare produkter som inneholder minst 95 % økologiske ingredienser merkes som 
økologiske. Det kan imidlertid refereres til økologiske ingredienser i ingredienslista på et produkt 
uavhengig av hvor stor totalandel økologiske ingredienser utgjør (dvs. dagens krav om at produktet 
må bestå av minst 75 % økologiske ingredienser før økologiske ingredienser kan nevnes i 
ingredienslista utgår). 
Forordningen omfatter ikke storkjøkken, cateringvirksomheter, restauranter o.l. virksomheter. 
Medlemslandene kan utarbeide nasjonale bestemmelser for sektoren. Regelverket tilpasses EUs 
kontrollforordning. 
Rettsakten innfører ny importordning som gir tredjelandene tilgang til EU-markedet enten ved at landet 
blir vurdert å ha et tilsvarende likt regelverk og kontrollordning som EU, eller at produktet er produsert i 
henhold til EUs regler eller tilsvarende EUs regler og godkjent av kontrollorgan som er godkjent og 
oppført på EUs lister for slike kontrollorgan. 
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Merknader: 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av 
økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. 
 
Norge har ønsket en tilpasningstekst når det gjelder obligatorisk merking med ny EU-logo i forhold til 
opprinnelsesmerking og tilpasning til bruk av teksten "EU-landbruk" eller "ikke-EU-landbruk". Dette har 
blitt avvist fra EU-siden. I den sammenheng slo EU –kommisjonen fast at Norge var å anse som et 
tredjeland og at det derfor heller ikke er obligatorisk å benytte EU-logoen. Dersom logoen benyttes, 
skal det merkes med "ikke-EU-landbruk" (evt Norge, i de tilfellene forordningen åpner for dette). 
 
I tillegg har Norge tidligere ønsket en tilpasningstekst i forhold til merking av akvakulturprodukter, 
siden landbruk ikke assosieres til akvakultur av den norske forbruker. Denne forespørselen ble heller 
ikke akseptert av EU-kommisjonen. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forordningen vil i stor grad videreføre dagens regelverk, men nye områder inkluderes, noe som anses 
som positivt. Rettsakten vurderes ikke å ha vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.  
 
Sakkyndige instansers merknader:  
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalg for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
relevant og akseptabel. 
 
 
32008R0889 Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 om 
implementeringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk 
produksjon og merking med hensyn til økologisk produksjon, merking og 
kontroll 
 
Sammendrag av innholdet: 
Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 fastsetter implementeringsregler for rådsforordningen (EF) 
nr. 834/2007 om økologisk produksjon m.v. som ble vedtatt i 2007. Forordning (EF) nr. 834/2007 er en 
rammeforordning, og inneholder ikke detaljerte krav og produksjonsregler. Forordning (EF) nr. 
889/2008 fastsetter implementeringsregler på alle områder for økologisk produksjon, inklusiv 
akvakultur, sjøvekster og mikroalger (endringsforordning (EF) nr. 710/2009), og gjær til mat- og 
fôrproduksjon (endringsforordning (EF) nr. 1254/2008). Det vises til egne omtaler av disse 
forordningene. Forordningene (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008 trådte i kraft i EU 1. januar 
2009. Implementeringsreglene bygger i stor grad på eksisterende regelverk. Nedenfor omtales punkter 
som anses som viktige endringer: 
 
Omfang, definisjoner og generelle kommentarer: 
Omfang (artikkel 1): Implementeringsreglene omfatter alle områder som dekkes av forordning (EF) nr. 
834/2007. Produkter som stammer fra jakt og fiskeri av viltlevende arter betraktes ikke som 
økologiske.  
"Holding"/"Unit" (artikkel 2): Begrepene som i norsk regelverk hittil har vært oversatt med ”virksomhet” 
og ”driftsenhet” er for første gang definert.   
 
Tillatelser/notifikasjoner (diverse artikler): I mange av de situasjonene hvor produsentene per i dag må 
søke om tillatelse fra kontrollorganet Debio, skal produsenten nå enten bare forhåndsnotifisere 
situasjonen, eller sørge for å ha dokumentasjon som kontrolleres under inspeksjonen. Dette gjelder for 
eksempel bruk av diverse plantevernmidler, gjødseltyper og innførsel av konvensjonelle dyr i 
økologisk husdyrhold. Bruken av notifiseringer er redusert, og samkjørt bedre mellom de ulike 
områdene. I enkelte tilfeller må produsenten imidlertid fremdeles søke om tillatelse. Iht. forordning 
834/2007 kan ikke kontrollorganet lenger gi slike tillatelser, og den kompetente myndigheten 
(Mattilsynet) må derfor behandle disse søknadene. 
 
Planteproduksjon: 
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Planteproduksjon (artikkel 4): "Hydrophonic" produksjon er forbudt. Dette omfatter produksjon i 
næringsløsning, inkludert produksjon i dødt materiale som f.eks. steinull med 
næringsløsning. Forbudet vil ikke føre til endringer for produsentene i Norge, siden vi har et 
tilsvarende forbud i dagens nasjonale tilleggsregler for veksthusproduksjon.   
 
Husdyrproduksjon: 
Fjørfehold (artikkel 12 og 42): Det enkelte land skal enten opprette en nasjonal liste med godkjente 
saktevoksende raser, eller utarbeide kriterier for saktevoksende raser. 
 Muligheten for å innføre ikke-økologiske livkylling til økologisk eggproduksjon fases ut i 2011. Dvs. at 
krav til denne produksjonen må utarbeides.   
Oppfôring innendørs (artikkel 42): Dagens unntak som muliggjør oppfôring innendørs siste levetiden 
for svin, sau og storfe videreføres kun for storfe. For sau og svin oppheves denne muligheten fra 
2011.  
Løsdrift og arealkrav i eldre bygninger (artikkel 95): Rettsakten åpner for at nasjonale myndigheter kan 
velge å forlenge unntaket fra kravet om løsdrift i eldre bygninger og unntaket fra arealkravene i eldre 
bygninger ut 2013.  
 
Fôr: 
Bruk av fiskemel (artikkel 22): Det er nå vedtatt at bruk av fiskemel og andre fôrmidler av marin 
opprinnelse er forbudt i fôr til drøvtyggere.  
 
Foredling:  
Bruk av systematisk identifikasjon av kritiske kontrollpunkt (artikkel 26): Innført krav om egnede 
prosedyrer basert på systematisk identifikasjon av kritiske punkter i prosessen for å sikre at 
produktene produseres i henhold til økologiregelverket.    
Bruk av ikke-økologiske ingredienser (artikkel 29): Tillatelse til bruk av ikke-økologiske ingredienser 
når økologiske ingredienser ikke er å oppdrive, kan kun gis i 4 x 12 måneder. 
 
Merking: 
Ny logo (artikkel 57): Ny logo er vedtatt i endringsforordning (EF) nr. 271/2010, og innebærer 
obligatorisk bruk av EU-logo fra 1. juli 2010 i EU. 
 
Kontroll:  
 Årlig kontrollbesøk (artikkel 65 og 90): Det skal gjennomføres et årlig, fysisk kontrollbesøk hos alle 
virksomheter som er tilknyttet godkjenningsordningen.  
 
Statistikk:  
Innsending av data (artikkel 93): Kravet omfatter bl.a. data for økologisk produksjon for de ulike typene 
produksjon.  
 
Merknader:  
 
Rettslige konsekvenser: 
Rettsakten vil bli en del av den nye regelverkspakken som vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 
(EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Rettsaktene krever 
at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske 
landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) erstattes av en ny forskrift på 
økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser: 
Rådsforordning 2092/91 og tilhørende forordninger erstattes av forordning (EF) nr. 834/2007 
og implementeringsreglene.  
 
Som en følge av dette må veilederne endres og virksomheter m.fl. må informeres om endringene. 
Per i dag må virksomhetene søke Debio om tillatelse hvis de ønsker å benytte seg av en av de 
restriksjonsbelagte mulighetene, f.eks. bruk av en del typer gjødselmidler, plantevernmidler og 
fôrtyper, innførsel av konvensjonelle dyr m.m. I det nye regelverket kan ikke kontrollorganet lenger gi 
slike tillatelser - dette må nå den kompetente myndigheten ta seg av. Unntaket er tillatelser til å bruke 
konvensjonell såvare og settepotet. Tilfellene hvor produsent/virksomhet må søke om tillatelser er 
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sterkt redusert i forhold til dagens regelverk. Likevel kan dette føre til en større administrativ byrde på 
Mattilsynet. 
 
Det er utarbeidet en liste over godkjente saktevoksende raser av slaktekylling, som er tilgjengelig for 
virksomheter på Mattilsynet sine nettsider, men dette må også notifiseres til Europakommisjonen og 
øvrige medlemsstater. (en slik liste er innarbeidet i den nye økologiforskriften, men den må 
oppdateres dersom det kommer søknader om godkjenning av flere raser). 
 
I henhold til forordningen skal det rapporteres enkelte typer informasjon som ikke er tilgjengelig i 
Norge. Dette gjelder data for økologisk produksjon på enkelte områder (eks. norsk produsert frukt og 
bær). Det er imidlertid aksept for at landene rapporterer det som er tilgjengelig.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
Muligheten til å bruke fiskemel fra villfisk er ikke avklart, og et bortfall vil medføre problemer med å få 
tak i tilstrekkelig mengde økologiske proteinkilder av ønsket kvalitet. Dette vil bety problemer for 
fôrindustrien å framstille fôr til enmagete dyr som dekker dyrenes behov. Mangel på proteinkilder kan 
også medføre høyere produksjonskostnader. (Det er seinere avklart at fiskemel kan benyttes til 
enmagede dyr).  
 
I henhold til det nye økologiregelverket vil muligheten til å unnta storfe fra krav om løsdrift i eldre 
driftsbygninger bortfalle, men dersom vilkår er oppfylt gir forordningen mulighet for overgangsordning 
ut 2013. Unntaket fra løsdriftskravet for små besetninger i det gamle regelverket er imidlertid også 
videreført, og vil kunne benyttes av mange. Dette er imidlertid ikke evigvarende, og vil i framtiden 
overstyres av krav om løsdrift for alle dyr i forskrift 22. april 2001 nr. 665 om hold av storfe. 
 
Forordning 889/2008 viderefører kravet om at minst 50% av gulvarealet i sauebinger skal ha tett gulv. 
I Norge er det vanlig å benytte strekkmetall/spaltegulv. Norge har derfor i mange år forsøkt å få en 
tilpasningstekst til dette kravet. Dette har blitt avvist fra EU-siden. Dette vil føre til kostnader for 
næringen (knyttet til tilpasning av fjøs). Det har ikke vært mulig å kvantifisere de totale kostnadene for 
næringen.  
 
Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser:  
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
relevant og akseptabel. Kommisjonens første forslag til implementeringsregler som ble lagt fram i 
januar 2008, ble diskutert med noen av hovedaktørene på økologiområdet (Debio, Oikos, Norsk 
Landbruksrådgivning, Bondelaget, Småbrukarlaget, Bioforsk økologisk, Matforsk). Det framkom da 
ingen sterke innvendinger til rettsakten. Rettsakten har etter dette vært hørt. 
 
 
32008R0967 Rådsforordning (EF) nr. 967/2008 av 29. september 2008 om 
endring av forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking 
av økologiske produkter 
 
Sammendrag av innhold 
Rådsforordning (EF) nr. 834/2007, trådte i kraft i EU 1. januar 2009. I henhold til den blir det for EU 
land obligatorisk å merke økologiske produkter med EUs nye logo for økologisk produksjon, samt 
opprinnelsessted. Dermed utgår dagens EU-logo, og en ny logo skal utarbeides. Forordning (EF) nr. 
967/2008 er derfor vedtatt for å utsette kravet om obligatorisk bruk av EU-logoen og 
opprinnelsesmerking til 1. juli 2010. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs 
tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Rettsaktene medfører at 
forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske 
landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en ny forskrift.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten vurderes å ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser.  
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
relevant og akseptabel.  
 
 
32008R1235 Forordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om 
gjennomføringsbestemmelser til Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder 
ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
EU har de siste årene revidert hele sitt økologiregelverk, og forordning (EF) nr. 1235/2008 er en del av 
dette nye regelverket. Sommeren 2007 ble det vedtatt en ny hovedforordning, forordning (EF) nr. 
834/2007. Hovedforordningen inneholder ikke detaljerte krav og produksjonsregler. Flere 
tilleggsforordninger har blitt vedtatt i 2008 og 2009, blant annet forordning (EF) nr. 1235/2008 
som utfyller bestemmelsene i forordning (EF) nr. 834/2007 i forhold til ordninger for import av 
økologiske produkter fra tredjeland.  
 
Forordning (EF) nr. 1235/2008 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
omhandler primært krav til kontrollmyndigheter og kontrollorgan i tredjeland som ønsker å eksportere 
økologiske varer til EU/EØS-området, krav til importsertifikater, krav til mottaker og mottakskontroll i 
EU/EØS-mottakerlandet og inkludering av tidligere godkjente tredjeland. 
 
Import fra tredjeland kan enten godkjennes dersom produktet er produsert i henhold til regelverk og en 
kontrollordning som er likt EUs regelverk/kontrollordning (compliant), eller dersom produktet er 
produsert i henhold til regelverk og en kontrollordning som er tilsvarende likt 
EUs regelverk/kontrollordning (equivalent). Det skal utarbeides tre ulike lister: 
• Liste over kontrollmyndigheter og kontrollorgan som opererer i tredjeland, og som er godkjent 
til å føre tilsyn i henhold til regelverk som er vurdert som likt som EUs.  
• Liste over tredjeland hvor alt tilsyn føres i tråd med regelverk og en kontrollordning som 
er vurdert som tilsvarende likt som EUs.  
• Liste over kontrollmyndigheter og kontrollorganer som opererer i tredjeland, og som er 
godkjent til å føre tilsyn i henhold til regelverk som er tilsvarende likt som EUs. 
 
Når det gjelder hva som vurderes som tilsvarende likt EUs regelverk og kontrollordning, står det i 
hovedforordningen 834/2008 at man skal ta hensyn til Codex-retningslinjene (CAC/GL32). Det er noe 
uklart hva som kan vurderes som tilsvarende likt. Det skal komme en veileder til forordningen, som vil 
omtale dette i mer detalj. Kommisjonen vil ikke gå i gang med vurdering av denne type søknader før 
tidligst mot slutten av 2010. 
 
For å kunne søke om opptak på en av disse listene, må det søkes innen 31. oktober hvert år. Listene, 
og alle endringer, må publiseres i Official Journal. Kommisjonen vil også offentliggjøre listene på EUs 
web-sider. Medlemslandene skal bistå Kommisjonen i vurderingen av søkerne. For å jevne ut 
arbeidsbyrden medlemslandene imellom, har Kommisjonen anledning til å nominere medlemsstater 
som medreferenter (co-reporters), for å utføre denne oppgaven. Det er ikke krav om "on the spot 
assessment" før et kontrollorgan, en kontrollmyndighet eller et tredjeland blir godkjent. Dette tilsvarer 
dagens ordning, men praksis har vært at det er et slikt fysisk besøk i tredjelandet før godkjenning. 
Eksportsertifikater som bekrefter økologisk status, skal følge produkter som er godkjent etter regelverk 
som er vurdert som tilsvarende likt som EUs (ekvivalensvurdert), men slike sertifikater trenger ikke 
følge produkter som er godkjent etter regelverk som er vurdert som likt som EUs. Slike produkter skal 
imidlertid følges av et dokument(virksomhetsattest) som det er gitt en modell av i 1235/2008. 
Tillatelsen til å utstede eksportsertifikater for økologiske produkter fra tredjeland i henhold til den 
gamle ordningen, utgår senest 24 måneder etter at den første nye lista over kontrollorgan og 
kontrollmyndigheter er publisert. 
Forordning (EF) nr. 1235/2008 gir også regler for hvordan informasjonskrav omtalt i forordning (EF) nr. 
834/2007 artiklene 32 og 33 skal skje. Det legges bl.a. opp til et elektronisk rapporteringssystem. 
Dagens Ofis-system må utvikles for at dette skal være mulig. 
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Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Når de nye listene over godkjente kontrollmyndigheter, kontrollorgan og tredjeland foreligger, vil dette 
forenkle prosedyren for import. I dag* har vi en ordning med noen få godkjente tredjeland. Import av 
økologiske produkter fra tredjeland som ikke er godkjent, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Debio 
foretar en vurdering, og kommer med en anbefaling til Mattilsynet. Deretter må import av 
partiet notifiseres til Kommisjonen og de andre medlemslandene av myndighetene i importlandet. Ny 
ordning vil anslagsvis kunne føre til en total besparelse på vel to ukeverk pr år hos 
Mattilsynet. Virksomheter i tredjeland som ønsker å eksportere til EU/EØS-land vil lettere få tilgang til 
informasjon om aktuelle kontrollorgan og kontrollmyndigheter de kan kontakte. Imidlertid vil arbeidet 
med å vurdere alle kontrollmyndigheter, kontrollorganer og tredjeland som søker om godkjenning bli 
betydelig for Kommisjonen og medlemslandene som bistår. 
 
Det er bedt om en tilpasningstekst som åpner for at Norge kan bidra i arbeidet, som såkalt co-
rapportør. Vi har imidlertid ikke bundet oss til en bestemt innsats.  
 
*situasjonen i 2008 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32008R1254 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1254/2008 om endring av 
forordning (EF) nr. 889/2008 om implementeringsregler for rådsforordning (EF) 
nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking med hensyn til økologisk 
produksjon, merking og kontroll 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som er implementeringsregler for Rådsforordning (EF) 
nr. 834/2007. Endringene gjelder fra samme tidspunkt som 889/2008 trer i kraft. Rettsakten fastsetter 
endring på fire områder: 
Fôr: 
Andelen tillatt fôr fra omleggingsarealer (2. karensår) økes fra 80 % til 100 % for fôr fra virksomhetens 
egne arealer. Det var opprinnelig vedtatt at andelen skulle settes ned til 60 % fom. 1.1.09. 
Enzymer: 
Det er gjort en presisering om at det kun er enzymer oppført i særskilt vedlegg som er tillatt å benytte 
som tilsetningsstoff til næringsmidler. Bestemmelsen innebærer ingen materiell endring. 
Gjær: 
Forordning 889/2008 er nå gjort gjeldende også for gjær til konsum og fôr. Liste over enkelte produkter 
og substanser til produksjonen av økologisk gjær og gjærprodukter er fastsatt. For å sikre tilgang på 
essensielle næringsstoffer, er det tillatt å tilsette inntil 5 % ikke-økologisk gjærekstrakt eller autolysater 
til substratet for dyrking av økologisk gjær. Denne regelen skal vurderes på ny innen utgangen av 
2013. Siden det opprettes regler for produksjon av økologisk gjær, skal gjær regnes som en 
ingrediens av landbruksopprinnelse når en kalkulerer hvilken andel av et sammensatt produkt som er 
økologisk. 
 
Farging av egg: 
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Som følge av særlige tradisjoner med farging av kokte egg i enkelte land (påske m.m.) er det fastsatt 
bestemmelser om at kompetent myndighet kan tillate naturlige fargestoffer for slike egg i en bestemt 
periode av året. Tillatelsen kan også innebefatte jernoksyd og -hydroksyd inntil utgangen av 2013. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringen om utvidet mulighet for bruk av karensfôr er særlig positiv. Både fordi det i Norge tildels har 
vært knapphet på økologisk fôr, særlig korn, og fordi det generelt er slik at i en fase der man ønsker å 
utvide den økologiske produksjonen, vil det være gunstig å kunne bruke karensfôret fullt ut. Det 
vurderes som positivt at det lages regler for produksjon av økologisk gjær, og at denne ingrediensen 
nå blir inkludert når en kalkulerer andelen økologiske ingredienser i et produkt.   De øvrige endringene 
er av mindre betydning for Norge.   
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
relevant og akseptabel. 
 
 
32009R0537 Kommisjonsforordning (EF) nr. 537/2009 av 19. juni 2009 om 
endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 som angår listen over tredjestater, 
som visse landbruksprodukter fremstilt etter økologiske produksjonsmetoder, 
skal ha opprinnelse fra for å kunne markedsføres i Fellesskapet 
 
Sammendrag av innhold 
Implementeringsreglene for import av økologiske varer, forordning (EF) nr. 1235/2008 klargjør 
hvordan importreglene, som er omtalt i forordning (EF) nr. 834/2007 skal gjennomføres. Forordning 
(EF) nr. 537/2009 er en endring av forordning (EF) nr. 1235/2008.  
 
Av endringene til regler for import av økologiske varer nevnes spesielt: 
- Australsk kontrollorgan "AUS-QUAL Pty Ltd" er godkjent i EU  
- Costa Ricas kontrollorgan "Control Union certifications" er godkjent i EU-  
- Israels kontrollorgan "Skal Israel Inspection and certification" har skiftet navn til "Secal Israel 
Inspection and certification" 
- India har fått forlenget godkjennelse til 30. juni 2014 
- Endring av navn og inkludering av nye kontrollorgan i India 
- Inkludering av Tunisia for eksport av ikke bearbeidede vegetabilske varer (crop), vegetativt 
formeringsmateriale og frø for dyrking og at de kan godkjennes for eksport av økologiske bearbeidede 
produkter som består av vegetabilske ingredienser 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten blir en del av den regelverkspakken som 
erstatter forordning (EØF) nr. 2092/92 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om 
økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler 
(økologiforskriften) blir erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Rettsakten forventes ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser for Norge. 
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Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for Matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
relevant og akseptabel. 
 
 
32009R0710 Kommisjonsforordning (EF) nr. 710/2009 av 5. august 2009 om 
endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler 
til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder fastsettelse av detaljerte 
regler for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang og tare  
 
Sammendrag av innhold  
Forordning (EF) nr. 710/2009 fastsetter gjennomføringsregler for økologisk produksjon av 
akvakulturdyr og tang. Reglene trådte i kraft 1. juli 2010 i EU. Inntil da gjaldt nasjonale eller private 
regler som var anerkjent av nasjonale myndigheter. Debios regler for akvakulturproduksjon er 
anerkjent av norske myndigheter.  I tillegg til akvakulturregler innfører rettsakten også arealkrav til 
slaktegris over 110 kg, både innendørs og utendørs, og bruk av karensfôr. Det har hittil vært tillatt å 
bruke inntil 20 % fôr fra 1. års karensareal med eng eller andre flerårige fôrvekster. Dette er nå utvidet 
til også å gjelde for proteinvekster. Kommisjonen har videre endret småfeil i forordning (EF) nr. 
889/2008, som bl.a. overskrift i en tabell som var direkte feil. Disse endringene trådte i kraft i EU straks 
forordningen ble vedtatt i EU.   EUs regelverk på økologiområdet er basert på forordning (EF) nr. 
834/2007 (økologiforordningen). Forordning (EF) nr. 834/2007 er en rammeforordning, mens detaljerte 
produksjonsregler er gitt i forordning (EF) nr. 889/2008. Forordning (EF) nr. 710/2009 endrer 
forordning (EF) nr. 889/2008.    
 
Nærmere om økologisk akvakulturproduksjon: 
Rettsakten sier spesielt at det er viktig å ivareta artenes spesifikke behov, velferden til dyra og legge 
forholdene til rette for en bærekraftig produksjon. Det er derfor gjennomgående stilt krav til bl.a. 
vannkvalitet, miljøforhold, naturlige temperatur- og lysforhold, bunnforhold, tetthet med spesifikke krav 
for ulike fiskearter, gjennomstrømningsforhold og forhold til omgivelser, fôr, sykdomsforebygging og 
sykdomsbehandling. For å hindre sammenblanding og påvirkning av konvensjonell drift, er det gitt 
spesifikke krav til avstand mellom konvensjonelle og økologiske anlegg. Produksjonsforløpet skal 
foregå etter økologisk regelverk, men konvensjonell yngel kan i en overgangsperiode frem til 2015 
brukes i en viss grad, hvis økologisk yngel ikke er å få tak i. For å ivareta fiskens velferd stiller 
økologiregelverket krav til renhold, vannkvalitet, tetthet og oksygen når fisken produseres og under 
transport. Det er gitt krav til maksimal tetthet for ulike arter ved produksjon. Maksimal tetthet for laks 
og sjørøye i ferskvann er 20 kg/m3 og for bekkørret og regnbueørret 25 kg/m3. Mens maksimal tetthet 
for laksefisk og torsk er henholdsvis 10 kg/m3 og 15 kg/m3. I likhet med konvensjonell drift, er det krav 
om at fisken skal bedøves umiddelbart før slakting. Når det gjelder forlengelse av naturlig dagslys, er 
det bl.a. begrenset til 16 timer per døgn, med unntak for reproduksjonsforhold. Økologiregelverket 
legger vekt på at fisken skal kunne utvikle seg naturlig, og bruk av hormoner er derfor forbudt. I 
konvensjonelt regelverk er det i enkelte tilfeller tillatt å bruke hormoner dersom dette ikke har negativ 
innvirkning på fiskevelferden, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. om 882 om drift av akvakulturanlegg 
(akvakulturforskriften), § 32. I Norge blir hormoner brukt i konvensjonell stamfiskproduksjon. 
Rettsakten fokuserer på at det er viktig å forebygge sykdom og parasittangrep. Dette følges opp bl.a. 
med regler for krav til at fiskehelsepersonell skal besøke oppdrettsanlegg for fisk minst en gang per år 
og ikke mindre enn hvert andre år når det gjelder produksjon av skjell. Videre stilles det i regelverket 
ekstra krav til brakklegging av utstyr og oppdrettsplasser, krav til å fjerne rester av fôr, avføring og 
døde dyr. Dette er mer konkrete og strengere krav enn hva som gjelder ved konvensjonell produksjon 
i henhold til fiskehelsedirektivet (Rådsdirektiv 2006/88/EF). Forordningen er likevel ikke strengere enn 
hva som gjelder ved konvensjonell produksjon i Norge i henhold til vårt nasjonale regelverk, jf. 
akvakulturforskriften.  Rettsakten sier at en allopatisk medisin bør brukes med varsomhet i økologisk 
produksjon. Før en tar i bruk allopatisk medisin skal en derfor fortrinnsvis bruke homøopatisk medisin. 
Parasittbehandling som ikke inngår i en obligatorisk bekjempelsesplan i regi av en medlemsstat, er 
begrenset til to ganger per år når produksjonssyklusen er mer enn 18 måneder, eventuelt en gang per 
år når produksjonssyklusen er mindre enn 18 måneder. I økologisk produksjon legger man også vekt 
på ”føre var” prinsippet. Sammenlignet med konvensjonell produksjon er reglene for økologisk 
produksjon dobbel tilbakeholdelsestid av produkter hvor det under produksjon har vært brukt 
allopatiske eller antiparasittiske medikamenter. Rettsakten legger vekt på at dyrene får fôr som sikrer 
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god dyrehelse og god kvalitet. Videre sier forordningen at man skal sikre at fôr produsert av en fiskeart 
ikke brukes til å fôre samme fiskeart. Forordningen sier at fôr til kjøttetende dyr skal komme fra 
økologisk fôr, fiskemel og fiskeolje fra avskjær etter økologisk akvakulturproduksjon. Men i og med at 
økologisk akvakultur fremdeles er i oppstartsfasen, er det gitt regler for å kunne bruke andre kilder til 
fôr i en viss periode, som fiskemel og fiskeolje og avskjær fra fisk fanget til menneskelig konsum fra 
bærekraftig fiskeri.   Rettsakten stiller spesielle krav til fôrtilsetningsstoffer og prosesshjelpemidler. 
Disse kravene kommer i tillegg til kravene som stilles i det konvensjonelle regelverket for 
fôrtilsetningsstoffer og prosesshjelpemidler. Dessuten sier forordningen at vitaminer, antioksidanter og 
lecitin primært skal være av naturlig opprinnelse, men at det er tillatt å bruke syntetiske vitaminer som 
er identiske med naturlige vitaminer. Astaxanthin kan brukes for oppdrett av torsk og laksefisker, slik 
at det fysiologiske behovet til fisken opprettholdes. Astaxanthin skal primært komme fra økologiske 
kilder. Hvis det ikke er tilgjengelig, kan det brukes andre naturlige kilder, som Phaffia-gjær.  Når det 
gjelder økologisk tang-produkjon, er hensynet til miljøet den viktigste faktoren som det fokuseres på i 
rettsakten. Det skal ved denne type produksjon derfor utarbeides miljøvurderinger og bærekraftige 
ledelsesprogrammer. Forordningen stiller også krav til hvilken type gjødsel som kan brukes. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Kravene i rettsakten er i all hovedsak allerede innført i nasjonalt regelverk gjennom Forskrift om 
økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter som trådte i kraft 7. juli 
2015.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten vurderes ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for 
norsk myndigheter eller virksomheter. Rettsakten vil derimot ha en betydelig positiv virkning da 
implementering av denne i EØS-avtalen vil tillate bruk av EUs økologimerke på norske økologiske 
produkter og dermed løse utfordringene med eksport av økologisk laks til EU-markedet.   
Rettsakten trådte i kraft 1. juli 2010 i EU. Inntil da var private anerkjente regler av nasjonale 
myndigheter eller nasjonale regler gjeldende. Virksomheter som hadde produksjon før 1. juli 2010 
kunne produsere etter private anerkjente eller nasjonale regler fram til 1. juli 2013. Produkter som er 
produsert etter private anerkjente eller nasjonale regler kan imidlertid ikke merkes med EU 
logoen.  Endringene i forordningen som omfatter slaktegris, er uten betydning for Norge, mens utvidet 
bruk av karensfôr kan være positivt for enkelte husdyrprodusenter som har vansker med tilstrekkelig 
fôrtilgang. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Skriftlige og muntlige innspill har vært sendt inn til Kommisjonen fortløpende gjennom hele 
vedtaksprosessen. I Norge har det vært tett kontakt mellom næringen, Debio, forskningsmiljø, Fiskeri- 
og kystdepartementet og Mattilsynet. I forbindelse med krav til tetthet har Norge også vært med på 
felles innspill fra Spania, Frankrike, Irland, UK, Finland og Island.  Rettsakten har vært vurdert av 
Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32010R0271 Kommisjonsforordning (EU) nr. 271/2010 av 24. mars 2010 om 
endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler 
til Rådsforordning (EF) nr. 834/2007, som gjelder den Europeiske Unions logo 
for økologisk produksjon     
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning 
(EF) nr. 834/2007 og som gir regler for EUs logo for økologisk produksjon. 
EU-logoen er obligatorisk å bruke etter 1. juli 2010 på alle ferdigpakkede økologiske produkter som er 
produsert i EU. Det er også mulig å bruke EU-logoen i forbindelse med ikke-ferdigpakkede økologiske 
produkter som er produsert i EU eller økologiske produkter som er importert fra tredjeland. 
Forordningen gir også enkelte overgangsregler for produkter som er pakket, produsert og merket før 
1. juli 2010 etter forordning (EØF) nr. 2092/91 eller forordning (EF) nr. 834/2007.  
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Merket symboliserer natur og Europa. Merket er blitt registrert som "Organic Farming Collective Mark" 
i Benelux Office for Intellectual Property og er dermed et beskyttet merke. 
I tillegg er formatet på referansenummeret for kontrollorganet/kontrollmyndigheten definert. 
Referansenummeret, som er obligatorisk å benytte, skal stå rett under logoen. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten er en del av økologi-regelverkspakken basert på flere forordninger, og som vil erstatte 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
På markedet i dag finnes det et utall ulike logoer som symboliserer et økologisk produkt. 
Rettsakten vil medføre at alle ferdigpakkede økologiske produkter som er produsert i EU blir merket 
med det samme symbolet. Forbrukerne vil på den måten lettere kunne gjenkjenne et økologisk 
produkt. Det vil være mulig å bruke nasjonale og private logoer sammen med EU logoen. I Norge er 
Ø-merket et velkjent merke for økologiske produkter, og vil kunne brukes sammen med EUs logo for 
økologiske produkter. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten antas ikke å få vesentlige økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.  
Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. 
Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 
 
 
32010R0471 Kommisjonsforordning (EU) nr. 471/2010 av 31. mai 2010 om 
endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 hva gjelder listen over tredjeland, som 
visse landbruksprodukter framstilt etter økologiske produksjonsmetoder skal 
ha opprinnelse i for å kunne omsettes i EU 
 
Sammendrag av innhold 
Forordning (EF) nr. 1235/2008 fastsetter krav som må være oppfylt når økologiske produkter 
importeres fra tredjeland. Forordning (EU) nr. 471/2010 endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 og 
inkluderer Japan som godkjent tredjeland (inntil 30.06.2013), siden regelverket og kontrollsystemet for 
økologisk produksjon i Japan er vurdert som tilnærmet likt som EUs regelverk og kontrollordning. 
Godkjennelsen gjelder for ubearbeidete vegetabilske produkter, vegetativt formeringsmateriale, frø, i 
tillegg til bearbeidete landbruksprodukter til konsum av hovedsakelig vegetabilsk opprinnelse. To 
kompetente myndigheter, samt tretten kontrollorgan er inkludert for Japan. 
Videre har et kontrollorgan i Australia gjennomgått en omstrukturering og endret navn. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten forventes ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser for Norge. 
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Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
relevant og akseptabel.      
 
 
32011R0344 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 344/2011 av 8. 
april 2011 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter 
detaljerte gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om 
økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder 
økologisk produksjon 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning 
(EF) nr. 834/2007, og som gir regler for økologisk produksjon, merking og kontroll. Produksjon av vin 
er ikke inkludert i felles regelverk for økologisk produksjon. Det er derfor ikke tillatt å bruke EU-logo på 
vin laget av økologiske druer, siden forutsetningen for å kunne ta i bruk EU-logo på økologiske 
produkter er at de er produsert i henhold til regler i økologiregelverket. Forordning (EU) nr. 344/2011 
viderefører imidlertid muligheten til å merke vin produsert av økologiske druer med henvisning til den 
økologiske produksjonsmetoden - "vin fra økologiske druer" i sesongene 2010/2011 og 
2011/2012. Rettsakten utvider dagens overgangsperiode i forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 95.8 
og 95.9 fra 1. juli 2010 til 31. juli 2012 for vin. Lager av vin produsert, pakket og merket før 31. juli 
2012 kan fortsette å omsettes i markedet til lageret er tømt. Forutsetningen for dette er imidlertid 
at produktet skal være i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2092/91 for økologisk 
produksjonsmetode for landbruksprodukter og referanse til det i merking, eller forordning (EF) nr. 
834/2007. 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 vedlegg 8, og inkluderer rosmarinekstrakt som 
godkjent tilsetningsstoff i listen over produkter og substanser for bruk i framstilling av bearbeidet 
økologisk mat, gjær og gjær-produkter. EFSA har risikovurdert rosmarinekstrakt, og med bakgrunn i 
dette ble tilsetningsstoffet godkjent brukt som antioksidant i direktiv 95/2/EF den 20. februar 1995. I 
forordning (EU) nr. 344/2011 er det krav til at rosmarin skal ha opprinnelse fra økologisk produksjon, 
og at kun etanol skal brukes til ekstraksjon. 
Rettsakten tydeliggjør også at kun virksomheter som er en del av kontrollsystemet kan benytte EU-
logoen til merking. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser: 
Rettsakten er en endringsforordning til regelverkspakken basert på flere forordninger. 
Regelverkspakken vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om 
økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler 
(økologiforskriften) blir erstattet av en ny forskrift på økologiområdet 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser: 
Rettsakten forventes ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser i Norge. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
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32011R0426 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 426/2011 av 2. 
mai 2011 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter 
gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 på økologisk 
produksjon og merking av økologiske produkter, som gir regler for økologisk 
produksjon, merking 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning 
(EF) nr. 834/2007, og som gir regler for økologisk produksjon, merking og kontroll. Rettsakten 
pålegger medlemsstatene å publisere ajourførte lister over virksomheter som kontrollorgan eller 
kontrollmyndigheter kontrollerer etter den økologiske kontrollordning på en hensiktsmessig måte, 
inkludert publisering på internett. Listene skal inneholde oppdatert informasjon om den enkelte 
virksomhet i henhold til vedlegg XII til forordning (EF) 889/2088. Dette blir et tilleggskrav til kravet som 
allerede er gitt i forordning (EF) 834/2007 art. 28.5 om at kontrollorgan eller kontrollmyndighet skal 
ajourføre en liste. Bakgrunnen for regelverksendringen er å fremme forbrukerens mulighet til å ha 
tilgang til informasjon om økologiske virksomheter og produkter som er en del av det økologiske 
kontrollsystemet. Det er også presisert i artikkelen et krav om at publiseringen skal overholde krav i 
direktiv 95/46/EC om beskyttelse av personlige data, som er tatt inn tidligere i norsk rett. 
 
Merknader  
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten antas ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser i Norge. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32011R0590 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 590/2011 av 20. 
juni 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder 
ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland. Vedlegg III gir oversikt over godkjente tredjeland for eksport av visse økologiske varer til 
EU. Rettsakten tilføyer Canada som godkjent tredjeland og nye kontrollorganer for landene India, 
Israel, Japan og Tunisia. Rettsakten forlenger også godkjenningen av Costa Rica og New Zealand 
som godkjente tredjeland på ubestemt tid. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
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produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. 
Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser for Mattilsynet. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32011R1084 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 1084/2011 av 
27. oktober 2011 som endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder 
ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland. Vedlegg III gir oversikt over godkjente tredjeland for eksport av visse økologiske varer til 
EU. 
 
Kompetent myndighet i Tunisia er endret og rettsakten oppdaterer vedlegg III på dette punktet. 
Rettsakten endrer også feil angående tekst knyttet til oppføring av Canada på godkjent tredjelandsliste 
i forordning (EU) nr. 590/2011 som endret forordning 1235/2008. Rettsakten gjør det klart at omfanget 
av varer fra Canada gjelder bearbeidede landbruksprodukter som skal brukes som mat og fôr. I tillegg 
er kontrollorganet "Control Union Certifications" fjernet fra listen over godkjente kontrollorgan. Dette 
skyldes at kontrollorganet ikke er akkreditert av Canadian Food Inspection Agency" som utfører 
sertifiseringstjenester i Canada. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.  Rettsakten vil 
gjøre det enklere å importere økologisk varer til Norge fra Canada, da det ikke lengre er nødvendig 
med en forhåndsgodkjenning fra Mattilsynet. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32011R1267 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1267/2011 av 6. 
desember 2011 som endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder 
ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold  
Rettsakten oppretter vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
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tredjeland. Vedlegg IV gir oversikt over godkjente kontrollmyndigheter og kontrollorgan som kan 
kontrollere virksomheter i et tredjeland som eksporterer økologiske varer til EU, inkludert EØS-
landene, etter ekvivalensprinsippet. 
 
Rettsakten klargjør krav og forpliktelser som Kommisjonen setter til kontrollorgan/ kontrollmyndighet, 
herunder hvordan kontrollorganet/kontrollmyndigheten skal håndtere produkter de har sertifisert og 
som ikke tilfredsstiller kravene i forordningen. Dersom ikke kontrollorganet/kontrollmyndigheten 
oppfyller forpliktelsene nedfelt i forordningene, kan dette medføre at de fjernes fra vedlegg IV til 
forordning (EF) nr. 1235/2008. Beslutning om fjerning fra vedlegget vil bli publisert i Official Journal.  
Rettsakten endrer artikkel 19 i forordning (EF) nr. 1235/2008 og reduserer perioden medlemsstatene 
kan gi importtillatelser etter gjeldende ordning, fra 24 mnd. til 12 mnd., med unntak av tillatelser som er 
gitt med lenger varighet før 1. juli 2012. Rettsakten åpner videre for at medlemsstatene også i 
perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2014 kan gi importtillatelser under visse forutsetninger. 
Rettsakten skal anvendes fra 1. juli 2012 i EU. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser  
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. 
Rettsakten vil gjøre det enklere å importere økologiske varer til Norge fra tredjeland, da det ikke lenger 
er nødvendig med en forhåndsgodkjenning fra Mattilsynet. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32012R0126 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 126/2012 av 14. 
februar 2012 som endrer forordning (EF) nr. 889/2008 om dokumentasjon og 
som endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 når det gjelder ordninger for import 
av økologiske produkter fra Amerikas forente stater 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten anerkjenner USA som et godkjent tredjeland for import av varer til EU ved å endre vedlegg 
III til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 
834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten omfatter 
ikke eksport av varer fra EU til USA. Dette forholdet er regulert av egen bilateral handelsavtale mellom 
EU og USA.   Vedlegg III gir oversikt over godkjente tredjeland for eksport av visse økologiske varer til 
EU. Vedlegg III gir også oversikt over hvilke kompetente kontrollmyndigheter eller kontrollorgan i det 
godkjente tredjelandet som kan utføre og skrive ut sertifikater for eksport til EU. Kompetente 
myndighet i USA er United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service 
(AMS), http://www.usda.org/. I USA er det 59 ulike kontrollmyndigheter og kontrollorgan som kan 
sertifisere produkter for denne eksporten. Vedlegg III angir også hvilke produktgrupper som er 
omfattet;  a) Levende eller ikke bearbeidede landbruksprodukter og vegetativt formeringsmateriale og 
frø for kultivering, med unntak av akvakulturprodukter, forutsatt at i de tilfeller det er import av epler og 
pærer så skal det framkomme av spesifikt sertifikat framstilt av relevant kontrollorgan eller kontroll 
myndighet at disse ikke er behandlet med antibiotika for å kontrollere pærebrann (fire blight) (slik som 
tetrasykliner og streptomysiner) under produksjonen. 
b) Bearbeidede landbruksprodukter for bruk som mat og fôr, med unntak av bearbeidede 
akvakulturprodukter, forutsatt at i de tilfeller det er import av epler og pærer så skal det framkomme av 
spesifikt sertifikat framstilt av relevant kontrollorgan eller kontrollmyndighet at disse ikke er behandlet 
med antibiotika for å kontrollere pærebrann (slik som tetrasykliner og streptomysiner) under 
produksjonen. Rettsakten endrer også vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Vedlegg IV gir 

http://www.usda.org/
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oversikt over hvilke kompetente kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som kan utføre og skrive ut 
sertifikater i et tredjeland for eksport til EU. Rettsakten endrer vedlegg IV fordi flere av USA sine 
kontrollorgan var godkjent av EU og stod oppført her og måtte fjernes da disse kontrollorganene nå er 
overført til vedlegg III, se over. Rettsakten oppretter også et vedlegg XIIa til forordning (EF) nr. 
889/2008. Vedlegg XIIa er et eget sertifikat som bekrefter at antibiotika ikke er brukt under produksjon 
av animalske produkter. 
Rettsakten anvendes fra 1. juni 2012 i EU. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser: 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser: 
Rettsakten vil forenkle administrative rutiner for næringen, i Mattilsynet og for kontrollorganet, da det 
ikke lengre er nødvendig med en forhåndsgodkjenning av økologiske varer fra USA. 
Ved å lette det administrative arbeidet, vil dette også redusere utgiftene til dette arbeidet og ha noe 
positiv økonomisk påvirkning på handelen fra USA til Norge. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32012R0203 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 203/2012 av 8. 
mars 2012 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter 
gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder 
detaljerte regler økologisk vin 
 
Sammendrag av innhold  
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning 
(EF) nr. 834/2007, og gir detaljerte regler for økologisk vin. Rettsakten fastsetter detaljerte regler for 
produksjon, merking og omsetning av økologisk vin. Regelverket omfatter bl.a.;          
• Hvilke produkter og stoffer som kan brukes til produksjon av økologisk vin        
• Hvilke prosesser som er forbudte (delvis konsentrasjon ved kjøling, eliminering av SO2, 
elektrodialyse behandling, delvis dealkoholisering og behandling med kation-byttere for å stabilisere 
vinsyren i produktet)         
• Hvilke spesielle prosesser som er tillatt (varmebehandling, sentrifugering og filtrering med inert 
filter)         
• Angir hva som skal revurderes før august 2015       
• Angir når man kan ha unntak fra maksimum tillatt mengde SO2 som er tillatt å tilsette 
vinen          
• All vin som er produsert før 31. juli 2012 etter forordning (EØF) nr 2092/91 eller forordning 
(EF) nr. 834/2007 kan markedsføres til lageret er tømt. Det kan da merkes med EU-logoen hvis 
produksjonen er i overensstemmelse med denne forordningen. Hvis det ikke kan fremlegges 
dokumentasjon på at vinen er produsert i overenstemmelse med forordningen, kan vinen merkes som 
“Vin fremstilt av økologiske druer”      
• Det stilles krav til at dokumentasjon blir tatt vare på i minst 5 år etter at produktet er kommet 
på markedet, inkludert kvanta og vinkategori per år       
• Vin som er merket “Vin fremstilt av økologiske druer” kan ikke merkes med EUs økologisk 
logo          
 
Vedlegg VIII a angir hvilke prosesshjelpemidler og tilsetningsstoffer som kan brukes, herunder:  - 
Maximalt tillatt svoveldioksid i økologisk rødvin med restnivå av sukker på maksimalt 2 gram/l: 100 
mg/l (maksimalt tillatt i konvensjonell vin: 150 mg/l)  - Maksimalt tillatt svoveldioksid i hvitvin og rosevin 
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med restnivå av sukker på maks 2 gram/l: 150 mg/l (maksimalt tillatt i konvensjonell roséevin og 
hvitvin: 200 mg/l)- Resterende viner: redusert maksimalt innhold av svoveldioksid med 30 mg/l i 
forhold til konvensjonell vin  
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Rettsakten vil føre til at man kan merke vin som økologisk når de tilfredsstiller økologiregelverket. 
Dette vil kunne stimulere til bruk av økologiske druer og produksjon av økologisk vin. Rettsakten vil 
kunne gjøre det enklere å markedsføre/omtale økologisk vin. Dette vil kunne ha positive økonomiske 
konsekvenser for forhandlere av økologisk vin. Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser 
i Norge. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32012R0505 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 505/2012 av 14. 
juni 2012 om endring og retting av forordning (EF) nr. 889/2008 om 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om 
økologisk produksjon og merking med hensyn til økologisk produksjon, 
merking og kontroll 
 
Sammendrag av innhold  
Rettsakten endrer regler for fôr i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking. 
 
Rettsakten medfører følgende hovedendringer: 
 A. Egenprodusert fôr 
Minimumskrav til egenprodusert fôr til drøvtyggere økes fra 50 til 60%. Fôret skal komme fra egen 
gård, eller hvis ikke mulig være produsert i samarbeid med andre økologiske gårder i samme region.  
Innføring av minimumskrav til egenprodusert fôr til svin og fjørfe på 20%. Fôret skal komme fra egen 
gård, eller hvis ikke mulig være produsert i samme region i samarbeid med andre økologiske gårder 
eller fôrvirksomheter. 
Vedrørende fôring av bier, blir teksten nå mer generell ut fra behov i forhold til å sikre overlevelse hos 
biene hensyntatt klimatiske forhold. Detaljert årstidsbegrensing for når tilleggsfôring er tillatt fjernes.  
 
B. Bruk av visse produkter i fôret 
Fiskemel fra bærekraftig fiskeri kan benyttes i fôr til enmagete dyr i samme utstrekning som i dag.  
Åpner for bruk av inntil 1% konvensjonelt krydder, urter og melasse i fôret, forutsatt at økologisk vare 
ikke er tilgjengelig og kjemiske løsningsmiddel ikke er benyttet i framstillingsprosessen. Mengde 
beregnes årlig i prosent av tørrstoff av fôrets innhold av landbruksingredienser. 
Natriumformiat godkjennes som konserveringsmiddel. Forøvrig fjernes gjeldende begrensning om 
værforbehold for bruk av de ulike konserveringsmidlene.  
Mindre endring i ordlyd i artikkel 25 om fôring av fisk. Det går nå tydeligere fram at alle vegetabilske 
råvarer i fiskefôr skal være økologiske.  
Revidering av vedlegg V (fôrråvarer) og vedlegg VI (tilsetningsstoffer fôr).  
   
C. Livkylling    
  Forordningen forlenger tidspunktet for krav om bruk av økologisk livkylling fra 31.12.2011 til 
31.12.2014. Årsaken er at det foreløpig ikke er fastsatt detaljerte regler for denne produksjonen. 



21 
 

 
D. Bruk av konvensjonelt proteinfôr til husdyr 
   Siden det er manglende tilgang på økologiske proteinråvarer av nødvendig kvalitet, er det ved behov 
tillatt å bruke maksimum 5% konvensjonelle proteinråvarer til fjørfe og svin i ytterligere 3 år (t.o.m. 
2014). Mengden beregnes årlig i prosent av tørrstoff av fôrets innhold av landbruksingredienser. 
Behovet skal dokumenteres. 
 
E. Merking av prosessert fôr 
   Prosessert fôr kan kun merkes med EU-logo dersom minst 95% av produktets tørrstoff består av 
økologiske landbruksingredienser. Det er videre krav om at alle ingredienser av vegetabilsk eller 
animalsk opprinnelse er økologiske. Prosessert fôr som er produsert i henhold til det økologiske 
regelverket, kan imidlertid alternativt merkes som "kan benyttes i økologisk produksjon i henhold til 
forordning (EF) nr. 834/2007 og forordning (EF) nr. 889/2008. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser: 
Rettsakten er en endringsforordning til regelverkspakken på økologiområdet. Regelverkspakken vil 
erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse 
rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av 
økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet med en ny forskrift 
på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene. 
Rettsakten omfatter flere viktige områder for fôrvirksomheter og økologiske husdyrprodusenter. En 
spesielt viktig sak er videre mulighet for bruk av fiskemel, som er en lokal og næringsmessig gunstig 
råvare. En godkjenning for bruk av konserveringsmidlet natriumformiat er også viktig for næringen, for 
blant annet å sikre grovfôr av nødvendig kvalitet. En videre åpning for bruk av en viss 
andel konvensjonelle proteinråvarer i ytterligere 3 år, innebærer også en enklere overgang for 
produsentene. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32012R0508 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 508/2012 av 20. 
juni 2012 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder 
ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold  
Rettsakten endrer artikkel 19, vedlegg III og vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 om 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av 
økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III gir oversikt over godkjente tredjeland for eksport av 
visse økologiske varer til EU. Vedlegg IV gir oversikt over godkjente kontrollmyndigheter og 
kontrollorgan som kan kontrollere virksomheter i et tredjeland som eksporterer økologiske varer til EU 
etter ekvivalensprinsippet. 
For begge vedleggene harmoniserer rettsakten produktkategorier i vedlegg III og vedlegg 
IV. Rettsakten har også tatt med internettadresser til kontrollorgan og kontroll myndigheter. 
Endringene i artikkel 19 i forordning (EF) nr. 1235/2008 vil så lenge det er nødvendig for at det nye 
importsystemet skal fungere, gi mulighet for at kompetent myndighet i medlemslandene kan tillate 
import til EU fra tredje land som har ekvivalensstatus også av produkter som ikke er omfattet av 
vedlegget. Denne muligheten vil gradvis bli utfaset, ettersom listen over de land som er oppført i 
vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 fastsettes. Noen medlemsland har før 1. juli 2012 kunnet 
gi importtillatelser uten tidsbegrensing. Forordningen endrer Artikkel 19.1. slik at disse 
importtillatelsene utløper senest 1. juli 2014. 
 
Endringer i Vedlegg III 
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Rettsakten oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier 
tredjeland har godkjenning for. I tillegg er det tatt med at USA og EU har anerkjent hverandres 
regelverk på økologisk vin. Vin blir derfor inkludert i produktkategoriene relatert til USA i vedlegg III, og 
gjelder fra 1. august 2012. 
Rettsakten endrer tidsperioden for Tunisia som godkjent tredjeland. Tunisia fikk forlenget tidsperioden 
med ett år, det vil si at Tunisia er godkjent tredjeland fram til 30. juni 2013. Vanligvis blir en forlengelse 
gitt med flere års varighet, men siden Tunisia ikke har rapportert tilstrekkelig informasjon i forhold til 
kontrollsystemet, ble godkjenningen kun forlenget med ett år. 
Nye kontrollorgan er inkludert for landene Costa-Rica, India, Japan og Tunisia. Videre fjernes ett 
kontrollorgan fra Costa Rica og ett kontrollorgan fra USA fra listen. 
 
Endringer i Vedlegg IV 
Rettsakten medfører mindre endringer i vedlegg IV slik at oversikten over godkjente kontrollorgan og 
kontrollmyndigheter som kan kontrollere økologiske produkter for eksport til EU er oppdatert. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser: 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som 
erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser: 
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. 
Rettsakten vil gjøre det enklere å importere økologiske varer til Norge fra tredjeland, da vedlegg 3 og 4 
oppdateres og ajourføres. Rettsakten vil redusere arbeidet for Mattilsynet og kontrollorganet med 
forhåndsgodkjenninger og annen oppfølging når listene er oppdaterte. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32012R0751 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 751/2012 av 16. 
august 2012 som korrigerer forordning (EF) nr. 1235/2008 om 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder 
ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold  
Rettsakten korrigerer vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland. Vedlegg IV gir oversikt over godkjente kontrollmyndigheter og kontrollorgan som kan 
kontrollere virksomheter i et tredjeland som eksporterer økologiske varer til EU, etter 
ekvivalensprinsippet.  Vedlegg IV ble sist endret med forordning nr. (EU) 508/2012. I denne er det 
noen feil og mangler som forordning (EU) nr. 751/2012 retter opp. Dette gjelder for kontrollorganene 
CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Ecocert SA og Istituto Mediterraneo di 
Certificazione hvor enkelte tredjeland, kodenummer og produktkategorier var utelatt. I tillegg er 
manglende referanse til unntak fra omfanget av produkter for Ecocert SA i forordning (EU) nr. 
508/2012 rettet opp. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser: 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
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produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser: 
I dag* er det gitt syv importtillatelser av økologiske varer som er kontrollert av de nevnte 
kontrollorganer i Norge. Rettsakten vil bidra til å effektivisere og redusere arbeidet for næringen, 
Mattilsynet og kontrollorganet ved at oppfølging ved import av disse varene og fremtidig import av 
varer vil forenkles. Rettsakten vil derfor kunne redusere de økonomiske og administrative 
konsekvensene for Mattilsynet, kontrollorganet og for næringen. 
(* per 2012) 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel.   
 
 
32013R0125 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 125/2013 av 13. 
februar 2013 om gjennomføringsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 
834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland 
 
Sammendrag av innhold  
Forordning (EU) nr. 125/2013 endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser 
til forordning (EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Det er 
gjort endringer i flere bestemmelser som gjelder import fra tredjeland av ekvivalente produkter. 
Formålet med endringene er blant annet å styrke samarbeidet med godkjente tredjeland samt å 
tydeliggjøre hvilke følger uregelmessigheter og overtredelser skal medføre. Følgene av 
uregelmessigheter og overtredelser er tydeliggjort gjennom endringer i ulike bestemmelser i forordning 
(EF) nr. 1235/2008 slik at disse viser til bestemmelser som regulerer dette forholdet i forordning (EF) 
nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske produkter, når det gjelder økologisk produksjon, merking og 
kontroll. Videre er det gjort endringer slik at det reguleres hvilke opplysninger om uregelmessigheter 
som skal utveksles mellom Kommisjonen, medlemslandene og godkjente tredjelands kompetente 
myndigheter, godkjente kontrollmyndigheter eller godkjente kontrollorganer. Det er også gjort enkelte 
andre endringer. 
Forordning (EU) nr. 125/2013 gjør endringer i følgende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1235/2008: 
• Artikkel 8 nr. 3: Det er fastsatt en ny bestemmelse om at eksperter fra tredjeland kan bli bedt 
om å delta som observatører i kontroller på stedet i tredjeland som søker om anerkjennelse eller som 
er blitt anerkjente som land som har ekvivalente ordninger.   
• Artikkel 13 nr. 4, ny bokstav c): Det er fastsatt en ny bestemmelse om kontrollattesten som 
skal utstedes før produkter som importeres som ekvivalente kan omsettes i Fellesskapet ved import 
fra land som anerkjente tredjeland har anerkjent som ekvivalente. 
• artikkel 15 nr. 2 og nye numre 3 og 4: Det er fastsatt nye bestemmelser som gjentar de 
bestemmelser som følger av forordning (EF) nr. 889/2008 om henholdsvis importørens, 
medlemslandets eller tredjelandets kontrollmyndighet -eller organs plikter ved mistanke om 
uregelmessigheter eller overtredelser ved import fra tredjeland anerkjent etter ekvivalensreglene.  
• Artikkel 19 ny nr. 2:  Det er fastsatt en ny bestemmelse om medlemslandenes plikt til innen 15 
dager å varsle øvrige medlemsland om Kommisjonen om importtillatelser etter artikkel 19  
• vedlegg III  inneholder en liste over tredjeland som har produksjonssystemer og 
kontrollordninger som er anerkjente som ekvivalente med dem som følger av forordning (EF) nr. 
834/2007. Det er fastsatt endringer i opplysningene om ekvivalensanerkjennelsene for henholdsvis 
India og Japan  
• vedlegg IV  inneholder en liste over kontrollmyndigheter og organer som er kompetente til å 
føre kontroll og utstede attester i tredjeland om ekvivalens. Det er fastsatt endringer i vedlegget.  
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Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Flere av endringene som gjøres ved forordning (EU) nr. 125/2013 innebærer klargjøringer og 
presiseringer i forordning (EF) nr. 1235/2008. Heller ikke de materielle endringene som gjøres, 
vurderes å ville medføre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32013R0392 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 392/2013 av 29. 
april 2013 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 vedrørende 
kontrollordningen for økologisk produksjon 
 
Sammendrag av innhold  
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 om overvåking og kontroll med økologisk produksjon. 
Hensikten med regelverksendringen er å videreutvikle og forbedre økologiske kontrollordningen, og 
sikre forbrukernes tillit til økologiske produkter. Dette er en oppfølging av forbedringsområder påpekt i 
en rapport fra European Court of Auditors. Regelverksendringen vil innebære forbedring i 
kommunikasjon og informasjonsflyt mellom aktuelle parter i kontrollsystemet. Det er videre nye krav 
for å sikre at avvik blir videreformidlet til kontrollorgan, myndigheter og kommisjonen (DG Agri) raskest 
mulig. Det blir strengere krav til kompetent myndighet for tilsyn med kontrollorgan, hvor det blir gitt 
spesifikke krav til kontrollorganene. Det innføres nye minimum prosentsatser for overvåking og 
kontroll. 
Rettsakten gjennomfører følgende nye krav i forordning (EF) nr. 889/2008: 
• Krav til minimum 5% stikkprøver av økologiske produkter. Antallet skal 
beregnes ut fra totalt antall økologiske virksomheter. 
 
Kontrollmyndighet skal kreve dokumentasjon fra kontrollorgan om deres prosedyrer for risikoanalyse. 
• Krav om minimum 10 % kontrollbesøk i tillegg til den årlige inspeksjonen. 
 
• Krav om minimum 10 % uanmeldte inspeksjoner og kontrollbesøk. Antallet 
beregnes ut i fra summen av tilleggsbesøk og årlige inspeksjoner. 
• Alle avvik som påvirker økologisk status på produktene skal kommuniseres 
til kompetent myndighet. 
 
• Krav til at kompetent myndighet skal opprette avvikskatalog, for å 
definere tiltak ved ulike avvik som påvirker økologisk status. Det er 
mulighet for å ha en mer detaljert avvikskatalog nasjonalt. 
 
• Regelverket skal først gjelde fra 1.1.2014 i EU, og skjema for 
rapportering av økologiske data (vedlegg XIIIc i rettsakten) skal først 
rapporteres i 2015 for økologisk data i 2014. 
 
Stikkprøver av økologiske produkter skal analyseres for å verifisere at det er benyttet godkjente 
produksjonsteknikker i økologisk produksjon, i tillegg til undersøkelse for kontaminering med ikke-
godkjente produkter (f.eks. pesticider, GMO). Det skal være et risikobasert utvalg av prøver, og alle 
nivåer av produksjon, foredling og distribusjon skal være omfattet. 
 
Merknader 
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Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Gjennomføring av forordning (EU) nr. 392/2013 vil øke behovet for ressurser til overvåking av 
kontrollorgan og til kontroll. I tillegg må det tas flere stikkprøver enn det som har vært vanlig de siste 
årene. 
 
• Et nytt minimumskrav til uanmeldte inspeksjoner og kontrollbesøk og tilleggskontroller vil kun gjelde 
dersom tilsyn er delegert til private kontrollorgan. Disse minimumskravene gjelder derfor ikke ved 
myndighetskontroll.  
• I Norge er det allerede etablert en avvikskatalog, og det er Debio som står ansvarlig for utarbeidelse 
og vedlikehold. Når nytt regelverk innføres må ansvaret for avvikskatalogen overføres til Mattilsynet. 
Hvordan dette skal gjøres i praksis er ikke avklart. En mulighet er at Debio vedlikeholder 
avvikskatalogen som i dag, og at Mattilsynet får tilgang til den for kvalitetssikring og eventuelle 
korrigeringer.  
 
• Det vil bli behov for økt ressursinnsats fra Mattilsynet til overvåking og kontroll av Debio. Det er 
definert flere nye krav til kontrollpunkter, og et nytt krav om årlig kontroll av kontrollorgan. I dag er det 
ikke krav om årlig kontroll, kun et krav om å vurdere dette etter behov. 
Det vil bli behov for å etablere rutiner for informasjon til andre medlemsland og EU kommisjonen om 
notifisering av avvik ved import av økologiske produkter gjennom databasen OFIS.  
 
• Vedlegg XIIIc skal brukes til rapportering av økologiske data.  
 
For den økologiske kontrollordningen er det i dag kun årlig gebyr og ikke innkreving av gebyr for 
tilleggskontroller. 
 
Landene står fritt til å velge hvorvidt tilsyn med økologisk produksjon delegeres til private 
kontrollorgan. Økte kostnader med å velge å delegere til et privat kontrollorgan, er derfor ikke en 
direkte konsekvens av å innlemme denne rettsakten i EØS-avtalen.  
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32013R0567 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 567/2013 av 18. 
juni 2013 om endringer til forordning (EF) nr. 1235/2008 om 
gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 834/2007 vedrørende 
import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold  
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning 
(EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten gjør 
korrigeringer i tidligere endringsforordninger (forordning (EU) nr. 508/2012 og (EU) nr. 125/2013) til 
forordning (EF) nr. 1235/2008. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over 
tredjeland, hvor produksjonssystem og kontroll av økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente 
med forordning (EF) nr. 834/2007. Rettsakten korrigerer feil angitte internettadresser for noen av 
kontrollorganene for enkelte tredjeland som står oppført i vedlegg III. I tillegg er det oppretting av feil 
angitte produktkategorier for enkelte kontrollorganer eller kontrollmyndigheter som står oppført i 
vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, som er en liste over godkjente kontrollorganer eller 
myndigheter etter ekvivalensprinsippet. Forordning (EU) nr. 567/2013 gjør endringer i følgende 
bestemmelser i forordning (EF) nr. 1235/2008:  
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• Rettsakten retter feil i internettadresser for noen av kontrollorganene for enkelte ekvivalente 
tredjeland i vedlegg III, som ble endret ved forordning (EU) nr. 508/2012.   
• Rettsakten retter feil i produktkategorier for enkelte kontrollorganer eller kontrollmyndigheter i 
vedlegg IV, som ble endret ved forordning (EU) nr. 508/2012 og forordning (EU) nr. 125/2013.  
• Rettsakten retter feil i internettadresse for ett kontrollorgan som er angitt i vedlegg III og IV.Av 
hensyn til rettssikkerheten blir rettelser i denne rettsakten, som følge av feil i henholdsvis forordning 
(EU) nr. 508/2012 og forordning (EU) nr. 125/2013, gjort gjeldende tilbake til implementeringsdato 
for de nevnte forordningene.  
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 567/2013 innebærer korrigering av tidligere 
endringsforordninger til forordning (EF) nr. 1235/2008.Rettsakten krever endring i norsk regelverk. 
Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere 
økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 
4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og 
næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringene vurderes til å ikke medføre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller 
virksomheter. Vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 krever kontinuerlige oppdateringer 
for å ajourføre all informasjon som er knyttet til et kontrollorgan, kontrollmyndighet og et tredjeland for 
å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel 
 
 
32013R0586 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 586/2013 av 20. 
juni 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det 
gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland og om 
unntak fra forordning (EF) nr. 1235/2008 når det gjelder dato for innsending av 
årlig rapport 
 
Sammendrag av innhold  
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning 
(EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III i 
forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontroll 
av økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Vedlegg IV i 
forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, 
som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter 
ekvivalensprinsippet. Rettsakten gjennomfører oppdateringer i vedlegg III og IV, i tillegg til et nytt krav 
til kontrollorgan og myndigheter om å publisere anerkjent økologistandard og kontrolltiltak. Forordning 
(EU) nr. 586/2013 gjør endringer i følgende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1235/2008:  
• Ekvivalensstatus for Tunisia utvides med ett år, og fram til 30. juni 2014. 
• Ekvivalensstatus for Japan utvides for en uspesifisert periode. 
• Ekvivalensstatus for Sveits utvides til å inkludere vin produsert i Sveits som produktkategori. 
• Klargjøring av ekvivalensstatus for USA, om at importerte økologiske produkter må være 
prosessert eller pakket i USA i henhold til amerikansk lovverk.  
• Vedlegg IV endres og nye kontrollorgan og myndigheter inkluderes.  
• Ny årlig tidsfrist den 30. september for søknad om nye anerkjente kontrollorgan eller 
kontrollmyndigheter. I tillegg til ny årlig tidsfrist 28. februar for innsending av årlig rapport. (Gjeldende 
fra 1.1.2014). 
• Nytt krav til kontrollorgan og kontrollmyndigheter om å publisere på internett anerkjent 
økologistandard og kontrolltiltak som benyttes (gjeldende fra 1.7.2015). Internettadressen skal være 
tilgjengelig i vedlegg IV. 
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• Gjennomfører unntak, og utsettelse på en måned til 30.04.2013, for innsending av den årlige 
rapporten for kontrollorgan og myndigheter i vedlegg IV. Unntagelser gjelder med tilbakevirkende kraft 
fra og med den 31.03.2013. Årsaken er at det har vært tekniske problemer i elektronisk 
overføringssystem. 
 
Merknader  
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 586/2013 vurderes til å ikke medføre konsekvenser av 
betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 
1235/2008 krever kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon som er knyttet til 
et kontrollorgan, kontrollmyndighet og et tredjeland for å sikre god kontroll med handel med økologiske 
produkter i henhold til regelverket. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32013R1030 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2013 av 
24. oktober 2013 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter 
detaljerte gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om 
økologisk produksjon, merking og kontroll 
 
Sammendrag av innhold  
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter detaljerte gjennomføringsregler til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon, merking og kontroll. I forordning (EF) nr. 
889/2008 artikkel 95.11 er det fastsatt en overgangsordning for nasjonalt anerkjent regelverk for 
økologisk akvakulturproduksjon fram til 1. juli 2013. Nasjonale myndigheter kan anerkjenne økologiske 
akvakulturvirksomheter etter nasjonalt regelverk som var etablert før 1. januar 2009. Rettsakten 
gjennomfører en forlenging av tidspunktet for nasjonalt anerkjent regelverk fra 1. juli 2013 til 1. januar 
2015. 
Bakgrunnen for endringen i rettsakten er å sikre tilstrekkelig tid til pågående vurdering av endringer i 
regler om økologisk akvakulturproduksjon, og å forebygge forstyrrelse i handelen med økologiske 
akvakulturprodukter. Flere medlemsland har sendt inn forslag til revidering av regelverket, med 
bakgrunn i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 710/2009 som endrer forordning (EF) nr. 889/2008 
vedrørende økologisk akvakultur regelverk. Disse forespørslene er samlet i et mandat for vurdering i 
ekspertgruppen for økologisk produksjon under EU kommisjonen (EGTOP). Det påpekes i tillegg i 
rettsakten at økologisk akvakulturproduksjon er et nytt område, som er karakterisert av mangfold og 
kompleksitet, og at det derfor er behov med en lengre overgangsperiode. Rettsakten er gjeldende fra 
1. juli 2013 i EU. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 
om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 1030/2013, vurderes til ikke å medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. 
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Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32013R1364 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1364/2013 av 
17. desember 2013 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter 
detaljerte gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om bruk av 
ikke-økologiske fiskeyngel og ikke-økologiske yngel av muslinger i økologisk 
akvakultur 
 
Sammendrag av innhold  
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 (artikkel 25e og 25o) som fastsetter detaljerte 
gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk akvakulturproduksjon. 
Rettsakten gjennomfører et utsatt tidspunkt med ett år for økt krav fra minimum 20% til 50% bruk av 
økologisk fiskeyngel og musling yngel i økologisk akvakulturproduksjon. Kravet var bruk av minimum 
20% økologisk yngel i økologisk akvakulturproduksjon, og regelverksendringen innebærer at kravet 
blir minimum 50% økologisk yngel fra 2015 istedenfor fra 2014. Det er videre ingen endring på kravet 
om 100% økologisk fiskeyngel fra 2016. 
Bakgrunnen for endringen i rettsakten er mangel på økologisk yngel i økologisk akvakulturproduksjon i 
Europa. Flere medlemsland i EU har sendt inn forslag til revidering av akvakulturregelverket, med 
bakgrunn i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 710/2009 som endrer forordning (EF) nr. 889/2008 
vedrørende akvakultur regelverk. Disse forespørslene er samlet i et mandat for vurdering i 
ekspertgruppen for økologisk produksjon under EU kommisjonen (EGTOP). Utfordringen med mangel 
på økologisk yngel er i denne sammenheng ett av områdene som skal til vurdering. Det er i denne 
sammenheng påpekt ulike utfordringer med transport av yngel mellom land, som bruk av stedegne 
arter, transportdødelighet og av hensyn til hygiene krav (regioner erklært smittefrie for 
sykdommer). Økologisk akvakulturproduksjon er samtidig et nytt område, som er karakterisert av 
mangfold og kompleksitet. 
Regelverksendringen er derfor hensiktsmessig for å sikre tilstrekkelig tid til pågående vurdering av 
endringer i regler om økologisk akvakulturproduksjon, og for å forebygge forstyrrelse i handelen med 
økologiske akvakulturprodukter. 
Rettsakten gjelder fra 31. desember 2013 i EU. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 
om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 1364/2013 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Selv 
om virksomheter i Norge i hovedsak benytter økologisk yngel i økologisk akvakulturproduksjon, kan en 
utsettelse på innstramming av krav innebære større fleksibilitet ved mangel på tilgang på økologisk 
yngel. Dette er spesielt aktuelt ved etablering av nye fiskearter i økologisk produksjon. 
 
Sakkyndige instansers merknader  
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget fant rettsakten 
EØS-relevant og akseptabel. 
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32014R0354 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 354/2014 av 8. 
april 2014 om endring og rettelse av forordning (EF) nr. 889/2008 om 
fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det 
gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer vedlegg I, II, V og VI i forordning (EF) nr. 889/2008 om 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av økologisk 
produksjon og merking av økologiske produkter. Vedlegg I omfatter gjødsel- og 
jordforbedringsprodukter, vedlegg II plantevernmidler, vedlegg V mineralstoffer og vedlegg 
VI fôrtilsetninger som er tillatt i økologisk produksjon. Endringer i listene over plantevernmidler og 
gjødselprodukter er gjort etter vurdering i ekspertgruppen for økologisk produksjon (EGTOP). 
Vurderingen gjøres etter definerte kriterier. Blant annet har EGTOP vurdert om plantevernmidlene og 
gjødselproduktene er i samsvar med økologiske mål og prinsipper. Videre gjøres det en vurdering av 
hvilket behov det er for å bruke plantevernmidlene og gjødselproduktene i økologisk produksjon. Det 
gis bare tillatelse til bruk av midler og produkter i økologisk produksjon, som er tillatt brukt i 
konvensjonell produksjon. 
 
Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i vedlegg I, II, V og VI: 
1. Vedlegg I (gjødsel og jordforbedringsprodukter): 
Det tas inn følgende nye biprodukter til bruk som gjødselprodukter i listen, med ulike definerte kriterier 
for bruk: Rester fra biogassproduksjon som stammer fra animalske biprodukter, hydrolyserte proteiner 
(fra animalske biprodukter), leonarditt (organisk sediment fra gruvevirksomhet), kitin (polysakkarid fra 
skjell) og sapropel (organisk sediment fra ferskvann). 
For produktet «biorest som stammer fra animalske biprodukter» er gruppen begrenset til biprodukter 
som er kategorisert i kategori 2 (kun fordøyelseskanal innhold) og i kategori 3. Det er ikke tillatt å 
benytte animalske biprodukter fra «factory farming». Det er ingen felles definisjon på begrepet "factory 
farming", og det er derfor rom for nasjonal tolkning av begrepet. 
«0»-grense for krom (IV) er endret til deteksjonsgrensen for aktuelle gjødselprodukter. 
 
2. Vedlegg II (plantevernmidler):  
Det tas inn følgende nye produkter til bruk som plantevernmidler i listen, herunder nye produkter 
som: Sauefett (ikke på spiselige deler av planten), lamarin (polysakkarid utvunnet fra alger, som 
styrker plantens immunforsvar) og kaolin/aluminiumsilikat (forebyggende mot ulike insektsangrep). 
Hele listen oppdateres i henhold til det generelle plantevernmiddel regelverket. Dette omfatter 
produkter, navn, beskrivelse og betingelser for bruk. 
Følgende produkter tas ut av listen: Gelatin, rotenon, mineralolje, diammonium fosfat, kopper 
oktanoat, kalium aluminium og kalium permanganat. 
Følgende basissubstanser blir stående uendret i vedlegget i påvente av en sluttføring av vurderingene 
av disse produktene etter det generelle plantevernmiddelregelverket: lecithin, quassia, kalsium 
hydroksid 
Bivoks blir også stående uendret i vedlegg II, selv om dette produktet ikke er definert som et 
plantevernmiddel. 
 
3. Vedlegg V (mineralkilder fôr) og vedlegg VI (tilsetningsstoff): 
Fosforkildene monokalsiumfosfat og dikalsiumfosfat blir på nytt tatt inn i vedlegg V. Disse 
mineralkildene ble i endringsforordningen (EU) nr. 505/2013 ved en feil erstattet med defluorinerte 
fosfatkilder. Dette skapte uklarhet når det gjelder bruk av disse fosforkildene, siden dette ikke er 
identiske begreper. 
Endringen i vedlegg V har tilbakevirkende kraft, og skal gjelde fra det tidspunktet da 
endringsforordning (EU) nr. 505/2012 ble gjeldende. 
I vedlegg VI er det gjort en mindre materiell endring, ved at bindemiddel- og antiklumpmiddelet 
clinoptilolit er endret i henhold til horisontalt fôrregelverk (forordning (EU) nr. 651/2013). 
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Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Det antas at rettsakten ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for 
myndighetene. 
Rettsakten åpner for bruk av nye biprodukter som gjødsel i økologisk produksjon. Dette vurderes å 
være en fordel, spesielt i områder hvor det er mangel på tilgang til husdyrgjødsel.  
Rettsakten åpner videre for bruk av nye plantevernmidler i økologisk produksjon. For at slike 
plantevernmidler skal kunne brukes i Norge, må produktene være godkjent av norske myndigheter 
etter det nasjonale plantevernmiddelregelverket. De aktuelle nye plantevernmidlene er ikke generelt 
godkjent til bruk i Norge, noe som innebærer behov for søknad til Mattilsynet om godkjenning før 
produktene tas i bruk i økologisk produksjon. For preparater som inneholder nye virksomme 
stoffer, må den som søker levere dokumentasjon om preparatets og det virksomme stoffets 
egenskaper og effekt. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. 
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
 
32014R0355 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 355/2014 av 8. 
april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det 
gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente 
kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland 
og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Rettsakten gjennomfører enkelte oppdateringer 
i vedlegg IV. Det gjennomføres oppdateringer i informasjon om kontrollorganer og kontrollmyndigheter 
i vedlegg IV, med bakgrunn i ny informasjon Europakommisjonen har mottatt fra disse. Det er en årlig 
frist 31. oktober for nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som søker om å bli inkludert i listen. 
Disse søknadene blir vurdert i forhold til definerte kriterier, og enkelte nye kontrollorganer og 
kontrollmyndigheter som oppfyller disse kriteriene blir inkludert i vedlegg IV. Et kontrollorgan fra Egypt 
blir fjernet fra listen, fordi de ikke har levert årlig rapport innen tidsfristen. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 
om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringene som gjøres ved forordning (EU) nr. 355/2014 vurderes å ikke medføre konsekvenser av 
betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 
krever kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon som er knyttet til det enkelte 
kontrollorgan og den enkelte kontrollmyndighet for å sikre god kontroll med handel med økologiske 
produkter i henhold til regelverket. 
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Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. 
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32014R0442 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 442/2014 av 30. 
april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 når det gjelder søknad 
om inkludering i liste over godkjente tredjeland anerkjente som ekvivalente for 
import av økologiske produkter 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning 
(EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten endrer 
artikkel 8 (1) i forordning (EF) nr. 1235/2008, og innfører en endelig dato innen 1. juli 2014 for søknad 
om å bli inkludert i listen over ekvivalente tredjeland (vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008). 
Vedlegg III inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for 
økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalent med det felles økologiregelverket i EU. Etter 1. juli 
2014 er det derfor ikke mulig for nye tredjeland å søke om å bli inkludert i vedlegg III. Kommisjonen vil 
imidlertid vurdere alle søknader som er mottatt før 1. juli 2014. 
Bakgrunnen for endringer er innspill fra Rådet og resultater av evaluering av gjeldende 
økologiregelverk, hvor det er påpekt behov for å forbedre systemet for anerkjenning av ekvivalente 
tredjeland. Formålet er å erstatte ensidige ordninger knyttet til ekvivalens, med balanserte 
internasjonale handelsavtaler for å fremme konkurranse på like vilkår, gjensidighet og juridisk 
sikkerhet. Endringen i rettsakten legger til rette for framtidig overgang til nytt system og regelverk, som 
Kommisjonen publiserte et utkast til, 24. mars 2014. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 442/2014 vurderes til ikke å medføre konsekvenser av 
betydning for norske myndigheter eller virksomheter. 
Ved å innføre en sluttdato for videre godkjenning av ekvivalente tredjeland etter dagens 
regelverk, legger dette til rette for framtidig endring i regelverket.  
 
Overgangen til nytt importsystem, hvor vedlegg III over ekvivalente tredjeland erstattes med 
handelsavtaler, kan trolig medføre behov for merarbeid for departementene, dersom det er ønskelig å 
forhandle frem tilsvarende handelsavtaler. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. 
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32014R0644 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 644/2014 av 16. 
juni 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 for 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det 
gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser 
til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. 
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Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem 
og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV i forordning (EF) 
nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre 
kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter 
ekvivalensprinsippet. Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer: 
Vedlegg III: 
Ekvivalensstatus for Canada utvides for en uspesifisert periode. 
Ekvivalensstatus for Tunisia utvides med ett år, og fram til 30. juni 2015. Bakgrunnen for at utvidelsen 
er begrenset til ett år framover, er identifisert behov for at myndighetene i Tunisia forbedrer 
overvåkingen med kontrollsystemet for økologisk produksjon. 
Endring i godkjente kontrollorgan for India og Japan. 
Vedlegg IV: 
Endring i godkjente kontrollorgan og myndigheter. Det er en årlig frist 31. oktober for nye 
kontrollorganer og kontrollmyndigheter som søker om å bli inkludert i listen. Søknader er vurdert i 
forhold til definerte kriterier, og nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som oppfyller disse 
kriteriene er inkludert i vedlegg IV. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forordning (EU) nr. 644/2014 vurderes å ikke medføre konsekvenser av betydning for norske 
myndigheter eller virksomheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i 
forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre all informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan 
og kontrollmyndighet for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til 
regelverket. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. 
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32014R0829 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 829/2014 av 30. 
juli 2014 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 
fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 
834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser 
til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. 
Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem 
og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV i forordning (EF) 
nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre 
kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet.  
 
Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer: 
Endringer i vedlegg III: 
Utvidelse av ekvivalensavtalen med Sveits, hvor prosesserte landbruksprodukter til mat nå inkluderer 
økologisk gjær. 
Utvidelse av anerkjenning av New Zealand som ekvivalent tredjeland, hvor godkjente 
produktkategorier nå inkluderer økologisk vin. I tillegg er det endring i et godkjent kontrollorgan. 
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Endringer i vedlegg IV: 
Endring i godkjente kontrollorgan og myndigheter. Det er en årlig frist 31. oktober for nye 
kontrollorganer og kontrollmyndigheter som søker om å bli inkludert i listen. Søknader er vurdert i 
forhold til definerte kriterier, og nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som oppfyller disse 
kriteriene er inkludert i vedlegg IV. 
Korrigering i kodenummer og navn for to kontrollorgan 
Et kontrollorgan (LibanCert) har mistet sin godkjenning med bakgrunn i at det ikke har oppfylt kravet 
om årlig rapportering. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser  
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forordning (EU) nr. 829/2014 vurderes til å ikke medføre konsekvenser av betydning for norske 
myndigheter eller virksomheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i 
forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre all informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan 
og kontrollmyndighet for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til 
regelverket. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. 
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32014R0836 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 836/2014 av 31. 
juli 2014 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om 
økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder 
økologisk produksjon, merking og kontroll 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer artikkel 42 og 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av økologisk produksjon og merking av økologiske 
produkter. 
I henhold til artikkel 42 i forordning (EF) nr. 889/2008 går overgangsordningen om bruk av 
konvensjonelle livkyllinger til økologisk eggproduksjon ut 31. desember 2014. Med bakgrunn i at 
det ennå ikke er utviklet felles regelverk for produksjon av økologiske livkyllinger, gjennomfører denne 
rettsakten en forlengelse av denne overgangsordningen med ytterligere 3 år (t.o.m 2017). 
I henhold til artikkel 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 går overgangsordningen om bruk av inntil 5 % 
konvensjonelle proteinråvarer til fjørfe og svin ut 31. desember 2014. Forutsetningen for bruk er at det 
ikke er brukt kjemiske løsningsmidler i framstillingen av proteinråvarene, og at ikke økologiske 
proteinråvarer er tilgjengelig. Med bakgrunn i mangel på tilgjengelig mengde og kvalitet på økologiske 
proteinråvarer for å dekke næringsbehovet hos fjørfe og svin, gjennomfører rettsakten en forlenging i 
overgangsordningen med ytterligere 3 år (t.om 2017). 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
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produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det antas at rettsakten ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning 
for myndighetene eller virksomhetene. Det er en utfordring å sikre økologisk fôr med god 
proteinkvalitet ved krav om 100 % økologisk fôr til fjørfe og smågris. Rettsakten imøtekommer derfor 
behov i næringen for en videre mulighet i tre år for bruk av en begrenset mengde konvensjonelle 
proteinråvarer, for å sikre et økologisk fôr med balansert næringsstoffsammensetning. Dette er et 
viktig grunnlag for god dyrehelse og dyrevelferd. Det pågår samtidig for tiden viktig arbeid 
internasjonalt for utvikling av kunnskap om bruk av nye økologiske proteinråvarer. 
Utvidet overgangsordning for bruk av konvensjonelle livkyllinger er også nødvendig for næringen, 
siden detaljert økologisk regelverk ikke er utviklet ennå. Utvikling av harmoniserte regler for økologisk 
livkylling er komplekst, og utvidelse av overgangsordningen gir mer tid til denne regelverksprosessen. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert i spesialutvalget for matproduksjon på skriftlig prosedyre, der berørte 
departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 
 
 
32014R1287 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1287/2014 av 
28. november 2014 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 
om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 
834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland. Rettsakten endrer artikkel 4 (1) i forordning (EF) nr. 1235/2008, og forlenger tidsfristen med 
ett år for søknad til kommisjonen om anerkjenning av kontrollorgan som kan føre samsvarskontroll 
med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier ("compliance-prinsippet"). 
Rettsakten endrer videre vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008. Vedlegg III i forordning (EF) 
nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem 
for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 
inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med 
økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter 
ekvivalensprinsippet. Kommisjonen vurderer nødvendige endringer i vedleggene ut fra blant 
annet årlige rapporter fra anerkjente tredjeland og kontrollorgan. De årlige rapportene skal innsendes 
innen gjeldende tidsfrist og inkludere informasjon over aktiviteter som kontrollorganet har gjennomført, 
resultater, observerte avvik og gjennomføring av nødvendige korrigerende tiltak. Rettsakten 
gjennomfører desertifisering av enkelte kontrollorgan og produktkategorier, siden tidsfrister ikke 
er overholdt eller oppfølging av kontrolltiltak ikke er tilfredsstillende. Videre er det generell oppdatering 
i forhold til spesifikke opplysninger knyttet til kontrollorgan, som adresser og endringer av aktivitet ved 
blant annet sammenslåing av kontrollorgan. 
Endring i artikkel 4 (1): 
Tidsfristen for kontrollorgan å sende søknad til kommisjonen om anerkjenning for samsvarskontroll 
med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier, er utsatt fra 31. oktober 2014 til 
31. oktober 2015. 
Endringer i vedlegg III: 
Endringer knyttet til Israel, som omfatter endring i produksjonsstandarden og endring i et anerkjent 
kontrollorgan. 
Endringer knyttet til Tunisia, som omfatter endringer i anerkjente kontrollorgan. 
Endringer i vedlegg IV: 
Endring i godkjente kontrollorgan og myndigheter. Det er en årlig frist 31. oktober for nye 
kontrollorganer og kontrollmyndigheter som søker om å bli inkludert i listen. Søknader er vurdert i 
forhold til definerte kriterier, og nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som oppfyller disse 
kriteriene er inkludert i vedlegg IV. 
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Enkelte kontrollorgan er tatt ut av vedlegget med bakgrunn i at oppfølgingen av bestemmelsene i 
regelverket ikke har vært tilfredsstillende. 
Korrigering i kodenummer, adresse og aktivitet for enkelte kontrollorgan. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 
om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Rettsakten 
er en del av flere nye forordninger som skal erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med 
tilleggsforordninger og endringsforordninger. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 1287/2014 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for 
kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre all 
informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet for å sikre god kontroll 
med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket. 
Mattilsynet ser i tillegg at det er nødvendig med utsatt tidsfrist for søknad om samsvarskontroll med 
økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier. Rettsakten begrunner dette i 
at detaljerte bestemmelser i forbindelse med import av samsvarende produkter er til vurdering. Dette 
omfatter vurdering av relatert veiledning, modeller, spørsmål/svar og nødvendig ferdigutvikling av 
elektronisk informasjonssystem. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget har funnet rettsakten EØS-
relevant og akseptabel. 
 
 
32014R1358 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1358/2014 av 
18. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse 
av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det 
gjelder opprinnelse for økologiske akvakulturdyr, produksjonsregler, fôr til 
økologiske akvakulturdyr og tillatte produkter og substanser for bruk i 
økologisk akvakultur 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter detaljerte gjennomføringsregler til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk akvakulturproduksjon. Rettsakten endrer detaljerte 
regler for opprinnelse for akvakulturdyr, produksjonsregler, fôr og bruk av produkter og substanser i 
økologisk akvakulturproduksjon. Ekspertgruppen for økologisk produksjon (EGTOP) har utarbeidet to 
delrapporter med anbefalinger til endringer i regler for økologisk akvakulturproduksjon, og har dannet 
grunnlaget for endringer som gjennomføres i rettsakten. 
Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer: 
Fôrkilder til økologisk fisk er nevnt i prioritert rekkefølge. Første prioritet er økologiske råvarer, deretter 
fiskeavskjær fra fisk høstet for human konsum i bærekraftig fiskeri. Til slutt er det nå åpnet for å tillate 
bruk av hel fisk fra bærekraftig produksjon som kilde til fiskemel, som er anerkjent av kompetent 
myndighet i henhold til felles fiskeripolitikk. 
Utfasing av generell åpning for bruk av fiskemel fra konvensjonell akvakultur med en begrensing på 30 
%. Dette er en overgangsordning i gjeldende regelverk som går ut 31.12.2014 . Det blir derfor et 
nytt generelt krav om at kilder for fiskemel skal være anerkjent av kompetent myndighet som 
bærekraftig. 
Tillater bruk av aminosyren histidin dersom fôret naturlig ikke inneholder tilstrekkelig innhold til å dekke 
fiskens næringsbehov. 
Øker makskrav til fisketetthet for arktisk røye fra 20 til 25 kg/m3. 
Oppdaterer liste over tillatte rengjøring- og desinfiseringsmidler. Det er to nye midler som er tillatt 
(kalsium hydroxid og hypoklorsyre), og flere av midlene er nå tillatt å benytte mens fisk er tilstede. 
Endringer i fôrkilder som kan benyttes til økologiske reker. 
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Tillater bruk av konvensjonell plankton i økologisk fôr til fiskeyngel. For øvrig stilles det videre ikke krav 
til fisketetthet eller annet management for oppdrett av økologisk fiskeyngel. 
Innfører tetthetsgrenser for oppdrett av økologisk kreps. 
Endring i detaljerte regler for bruk av vill fiskeyngel i ekstensiv økologisk akvakulturproduksjon. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 
om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Rettsakten 
er en del av flere nye forordninger som skal erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med 
tilleggsforordninger og endringsforordninger. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 1358/2014 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er en fordel 
for næringen med en åpning for videre bruk av hel fisk fra bærekraftig fiskeri, for å fremme godt 
næringsmessig innhold i fiskemelet. Vi har hatt en nasjonal tolkning om mulighet for bruk av hel fisk 
som kilde til fiskemel, dersom det er et nedklassifisert biprodukt som ikke er egnet til human konsum. 
Rettsakten åpner nå i tillegg for industrifisk fra bærekraftig fiskeri, og muligheten for råvarer til 
fiskemelproduksjon blir derfor økt. Mattilsynet må etablere en rutine for å anerkjenne at produksjon av 
fiskemel i Norge er bærekraftig, men dette vurderes til å være av mindre administrativ betydning. Etter 
tilbakemelding fra næringen er alle råvarer som benyttes i fiskemelproduksjonen i Norge i dag 
sertifisert som bærekraftig. Mattilsynet vurderer at det er viktig fremover å sikre naturlig histidin innhold 
i det økologiske fiskefôret, men informasjon viser at det kan være variasjon i histidin innhold i marine 
råvarer for ulike arter og etter sesong. Dette kan derfor være en mulighet for næringen i 
unntakssituasjoner for å sikre optimal fiskehelse og velferd i økologisk akvakulturproduksjon. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant 
og akseptabel. 
 
 
32015R0131 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/131 av 26. 
januar 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det 
gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland. 
Rettsakten tilføyer Republikken Korea (Sør-Korea) som et nytt tredjeland i vedlegg III i forordning (EF) 
nr. 1235/2008 med en varighet inntil 31. januar 2018. Vedlegg III er en liste over tredjeland hvor 
produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Sør-
Korea er anerkjent for produktkategorien bearbeidede næringsmidler, og omfatter både ingredienser 
som er dyrket i Sør-Korea og importerte ingredienser. I vedlegg III er det videre inkludert informasjon 
for Sør-Korea om økologisk produksjonsstandard, kompetent myndighet og godkjente kontrollorgan. 
Rettsakten endrer videre vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, som er en liste over godkjente 
kontrollorganer eller myndigheter som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland 
og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Siden Sør-Korea nå er tilføyet i liste III med godkjente 
kontrollorgan, er relevante kontrollorgan for kontroll med produksjon og eksport av bearbeidede 
økologiske produkter fra Sør-Korea slettet i liste IV. 
Endringer i vedlegg III er gjeldende i EU fra 1. februar 2015, mens endringer i vedlegg IV først er 
gjeldende i EU fra 1. mai 2015. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 
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om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Rettsakten 
er en del av flere nye forordninger som skal erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med 
tilleggsforordninger og endringsforordninger. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 2015/131 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for 
kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre all 
informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet for å sikre god kontroll 
med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant 
og akseptabel. 
 
32015R0931 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/931 av 17. 
juni 2015 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 
fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 
834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland. Rettsakten gjennomfører endring i to artikler og vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 
1235/2008. Vedlegg III er en liste over tredjeland hvor produksjonssystem og kontrollsystem 
for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV er en liste over godkjente 
kontrollorganer eller myndigheter som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland 
og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. 
Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i forordning (EF) nr. 1235/2008: 
Endring i artikkel 4 (1): 
Tidsfristen for kontrollorgan å sende inn søknad til kommisjonen om anerkjenning for samsvarskontroll 
med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier er utsatt fra 31. oktober 2015 til 31. 
oktober 2016. 
Endring i artikkel 11 (1): 
Den årlige tidsfristen for kontrollorgan og kontrollmyndigheter for søknad om å bli inkludert i vedlegg 
IV, eller utvidelse av området for anerkjennelsen av ekvivalens («scope») er fjernet. 
Endringer i vedlegg III: 
Endringer knyttet til Australia, som omfatter opplysninger om kompetent myndighet. 
Endringer knyttet til Japan, som omfatter opplysninger om kontrollorgan. 
Endring knyttet til Sør-Korea, som omfatter opplysninger om kompetent myndighet. 
Endringer knyttet til Tunisia, hvor anerkjenning av ekvivalens utvides til uspesifisert periode (gjeldende 
dato er 30.06.2015). 
Endringer knyttet til USA, hvor anerkjenning av ekvivalens utvides til uspesifisert periode (gjeldende 
dato er 30.06.2015). 
Endringer i vedlegg IV: 
Rettsakten gjennomfører endringer i spesifikasjoner for en rekke kontrollorgan og myndigheter. Dette 
omfatter utvidelse av geografisk område og produktkategori for anerkjenningen, og videre 
ulike endringer og korrigeringer i kodenummer og adresse. Rettsakten fjerner kontrollorganet ETKO 
fra vedlegg IV med bakgrunn i alvorlige mangler i kontrollsystemet for dette kontrollorganet. ETKO har 
hatt ansvar for sertifisering av hovedandelen av virksomhetene i Ukraina, som har vært omfattet av 
eksport av fôrråvarer i strid med økologiregelverket til ulike EU-land. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 
om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Rettsakten 



38 
 

er en av flere nye forordninger som skal erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger 
og endringsforordninger. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) 2015/931 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for 
kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle 
bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. Det 
er behov for utsatt tidsfrist for søknad om anerkjenning av kontrollorgan for samsvarskontroll, 
siden systemet er til vurdering for videre utvikling. Fjerning av den årlige tidsfristen for kontrollorgan 
om å bli inkludert på vedlegg IV åpner for fortløpende vurdering, noe som sikrer mer fleksibilitet for 
søker og mer spredning i søknadsbehandlingen hos Kommisjonen. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-
relevant og akseptabel. 
 
32015R1980 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1980 av 4 
november 2015 om korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 
av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det 
gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland. Rettsakten gjennomfører korrigering av feil i forordning (EU) nr. 2015/931, og innebærer 
korrigering i vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008. Vedlegg IV er en liste over godkjente 
kontrollorganer eller myndigheter som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland 
og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. 
Rettsakten gjennomfører følgende endringer i forordning (EF) nr. 1235/2008: 
Rettsakten gjennomfører korrigeringer av feil i informasjon om kontrollorgan i forordning (EU) nr. 
2015/931 fastsatt 17. juni 2015. 
Endringer i vedlegg IV: 
Sletter kontrollorganet Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH som anerkjent kontrollorgan for produktkategori 
D for Republikken Korea 
Sør-Korea er erstattet med Republikken Korea 
Inkluderer på nytt kontrollorganet Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH for landet Guinea-Bissau 
Oppretting i kodenummer for enkelte kontrollorgan 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 
om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 2015/1980 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for 
kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle 
bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. 
Formålet med denne rettsakten er kun å korrigere feil fastsatt i forordning (EU) nr. 2015/931. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-
relevant og akseptabel. 
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32015R2345 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/2345 av 
15. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 
av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det 
gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland. Rettsakten gjennomfører endringer og oppdatering i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 
1235/2008. Vedlegg III er en liste over tredjeland hvor produksjonssystem og kontrollsystem for 
økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV er en liste over godkjente 
kontrollorganer eller myndigheter som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland 
og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. 
Rettsakten gjennomfører følgende endringer i forordning (EF) nr. 1235/2008: 
Endringer i vedlegg III: 
Endringer knyttet til Costa Rica, Tunisia, USA, Republikken Korea, Argentina, Canada og India som 
omfatter opplysninger om kontrollorgan. 
Endringer knyttet til Australia, Tunisia, Costa Rica og Japan, som omfatter opplysninger om kompetent 
myndighet. 
Endringer i vedlegg IV : 
Det er gjennomført endringer i spesifikasjoner for en rekke kontrollorgan og myndigheter i vedlegget. 
Av endringer er blant annet utvidelse av geografisk område og produktkategori for anerkjenningen av 
en rekke kontrollorgan. Videre er det enkelte kontrollorgan som har avsluttet sin aktivitet og er fjernet i 
vedlegg IV, men det er også nye kontrollorgan som har fått sin søknad vurdert av EU kommisjonen og 
er inkludert i vedlegget. EU kommisjonen har videre gjort en endring og rydding i vedlegg IV, for å 
sikre at kontrollorgan for godkjente produktkategorier og tredjeland i henhold til vedlegg III ikke 
samtidig er med i vedlegg IV. Dette omfatter behov for endringer for totalt åtte kontrollorgan i vedlegg 
IV som kontrollerer i Canada eller Japan. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 
om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 2015/2345 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for 
kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle 
bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant 
og akseptabel. 
 
 
32016R0459 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/459 av 18. 
mars 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det 
gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland. Rettsakten gjennomfører endringer knyttet til tredjelandet Canada i vedlegg III og IV i 
forordning (EF) nr. 1235/2008. Vedlegg III er en liste over tredjeland hvor produksjonssystem og 
kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV er en liste over 
godkjente kontrollorganer eller myndigheter som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte 
tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. 
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Rettsakten endrer anerkjente ekvivalente produktkategorier for Canada i vedlegg III i forordning (EF) 
nr. 1235/2008. Anerkjente produktkategorier utvides til å omfatte økologisk vin, og bruk av importerte 
økologiske ingredienser i henhold til det Canadiske regelverket i prosesserte mat- og fôrprodukter som 
skal eksporteres til EØS-området. Rettsakten endrer videre anerkjente kontrollorgan i vedlegg IV 
i forordning (EF) nr. 1235/2008, ved at kontrollorgan for godkjente produktkategorier for Canada i 
vedlegg III er tatt ut av vedlegg IV. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 
om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 2016/459 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for 
kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for oppdatere alle 
bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-
relevant og akseptabel. 
 
 
32016R0673 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/673 av 29. 
april 2016 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om 
økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder 
økologisk produksjon, merking og kontroll 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer enkelte artikler og vedlegg II, VI og VIII i forordning (EF) nr. 889/2008 om 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av økologisk 
produksjon og merking av økologiske produkter. Vedlegg II omfatter plantevernmidler, vedlegg 
VI fôrtilsetninger og vedlegg VIII tilsetningsstoffer som er tillatt å bruke i økologisk matproduksjon. 
Endringer i listene er gjort etter vurdering i ekspertgruppen for økologisk produksjon (EGTOP). 
Vurderingen gjøres etter definerte kriterier. Blant annet har EGTOP vurdert om produktene og 
tilsetningsstoffene er i samsvar med økologiske mål og prinsipper. Videre gjøres det en vurdering av 
hvilket behov det er for bruk i økologisk produksjon. Det gis bare tillatelse til bruk av produkter og 
tilsetningsstoffer i økologisk produksjon, som er tillatt å bruke i konvensjonell produksjon. 
Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i artiklene 6 a), 25e(3), 25o (1), 29 d), 47 i 
forordning (EF) nr. 889/2008:  
Virkeområdet for tang og tare i artikkel 6 a) utvides til å omfatte mikroalger generelt, og vil derfor 
omfatte både bruksområdet mat og fôr. Tidligere har kun mikroalger til bruk som fôr vært omfattet av 
virkeområdet. 
Kravet om bruk av 100% økologisk fiskeyngel og økologisk yngel for muslinger blir utsatt med ett 
år. Andelen ikke-økologisk fiskeyngel og muslingyngel som kan innføres på virksomheten 
skal være 0% per 31. desember 2016. 
Utsatt tidsfrist med 3 år (1.8.2018) for evaluering av spesifikke fremstillingsmetoder for vin 
(varmebehandling, ionebytting og omvendt osmose). 
I artikkel 47 ("katastrofeparagrafen") er det tatt inn en ny bestemmelse som gir virksomheten mulighet 
til å søke kompetent myndighet om midlertidig tillatelse til å benytte konvensjonell fiskeyngel når 
økologisk fiskeyngel ikke er tilgjengelig på grunn av spesifikke katastrofesituasjoner (eks. 
naturkatastrofer, sykdom og ødeleggelse produksjonsanlegg). Dette innebærer at 
akvakulturvirksomheter får tilsvarende mulighet som landbruksvirksomheter til å bruke konvensjonelle 
dyr til å fornye og gjenetablere driften ved virksomheten ved spesifikke 
katastrofesituasjoner. Betingelse for omsetning av produktet som økologisk, er at minst siste 2/3 av 
produksjonssyklusen er drevet i henhold til økologiske produksjonsregler. 
Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i vedlegg II, VI og VIII: 
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Vedlegg II om plantevernmidler: 
Godkjent en ny gruppe for basis substanser, men begrenset til substanser som er definert som mat, 
og har plante- eller animalsk opprinnelse. 
Godkjent to nye plantevernmidler: Kiselgur (silikondioksid, SiO2) og CO2. Disse blir i hovedsak 
benyttet på lager mot insekter. Kiselgur kan også benyttes i husdyrrom (vanligst hos fjørfe) mot midd. 
Ingen av disse har definerte MRL-verdier. 
Har fjernet bruksbegrensninger for ulike plantevernmidler som er regulert i det generelle 
plantevernmiddelregelverket. Har kun spesifiserte tilleggskrav i økologisk produksjon, som f.eks. 
forbud mot bruk av plantevernmidler med formål som herbicid (ugrasmiddel). 
Strukturendringer i vedlegget. 
Vedlegg VI og tilsetningsstoffer i fôr: 
Det er godkjent flere kilder for mikromineraler til bruk i økologisk fôr. Den viktigste endringen er 
godkjenning av bruk av organisk selen (selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae - 
selenberiket inaktivert gjær) som kilde for selen i fôr. 
Enkelte endringer i strukturen på vedlegget og navn på tilsetningsstoffer slik at det blir samsvarende 
med generelt fôrregelverk. 
Vedlegg VIII om tilsetningsstoffer i mat: 
Det er gjort endringer i forutsetninger for bruk av ulike tilsetningsstoffer. Blant annet omfatter dette 
utvidelse av bruksområde (bla. utvidelse til aromastoffer), og fjerning av enkelte bruksbegrensninger i 
samsvar med generelt regelverk. 
Godkjenning av nye tilsetningsstoffer: Bivoks, carnauba voks, gellan gum og erythritol. 
Godkjenning av nye produkter til bruk under prosessering: Eddiksyre, tiamin hydroklorid, diammonium 
fosfat og trefiber. 
Nytt krav til bruk av økologisk opprinnelse for flere produkter og tilsetningsstoffer, som bruk av bivoks, 
carnauba voks, erythritol, vegetabilske oljer og potetstivelse. Fra 1. januar 2019 skal det kun benyttes 
økologisk lecithin. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 
om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) 2016/673 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Flere av 
endringene vurderes til å ha nyttevirkning, og følgende endringer er spesielt av betydning for 
økologiske virksomheter og næringen i Norge: 
En utsettelse av kravet om 100% økologisk fiskeyngel med ett år er en fordel for virksomhetene, siden 
det blir bedre tid til å tilpasse produksjonen til nye krav. Mattilsynet har mottatt informasjon om at 
overgangen til nytt regelverk om krav til bruk av 100% økologisk fiskeyngel er kommet langt, men at 
det er behov for denne forlengede overgangsperioden for å tilpasse produksjonen. 
Den nye åpningen for å søke om midlertidig tillatelse til å bruke konvensjonell fiskeyngel hvis 
spesifikke situasjoner med høy dødelig oppstår, er en viktig og nødvendig sikkerhet for de økologiske 
virksomhetene ved et strengere krav til bruk av økologisk fiskeyngel. 
Positivt med en klargjøring om at mikroalger til mat (eks. Spirulina) tas inn i detaljerte bestemmelser 
i økologiregelverket, og fremover vil håndteres på lik linje som mikroalger til fôr. Dette er klargjørende 
for håndtering av import av slike produkter til Norge. 
Endringene i rettsakten med nye tilsetningsstoffer og prosesshjelpemidler til økologisk mat, 
tilsetningsstoffer økologisk fôr og nye plantevernmidler gir bedre valgmuligheter for virksomhetene. 
Dette er av positiv betydning siden behovet endrer seg når produktspekteret øker for økologiske 
produkter. 
Det er spesielt positivt for den økologiske fôrkvaliteten at det åpnes opp for bruk av organisk selen i 
økologisk fôr, som har bedre biotilgjengelighet for dyra. 
Mattilsynet ser nødvendigheten for oppdatering av listene i forhold til bruksområder og forutsetninger 
for bruk i samsvar med det generelle regelverket. 
 
Sakkyndige instansers merknader  
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant 
og akseptabel. 
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32016R0910 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/910 av 9. 
juni 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det 
gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland. Rettsakten gjennomfører endringer i vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008.  Vedlegg 
IV er en liste over anerkjente kontrollorganer eller myndigheter som kan føre kontroll med økologisk 
produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. I vedlegg IV er det 
definert tidsperioden og utløpstidspunktet for anerkjenningen for de ulike kontrollorganene. For seks 
spesifikke kontrollorgan utløper anerkjenningen 30. juni 2016, og rettsakten utvider anerkjenningen 
med to år til 30. juni 2018. Dette omfatter følgende kontrollorgan: AsureQuality Limited, Balkan Biocert 
Skopje, Bio.inspecta AG, IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Sti, Organic Control System og TÜV Nord 
Integra. 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 
om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 2016/910 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for 
kontinuerlige oppdateringer i vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle 
bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-
relevant og akseptabel. 
 
 
32016R1330 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1330 av 2. 
august 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av 
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det 
gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland 
 
Sammendrag av innhold 
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til 
rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra 
tredjeland. Rettsakten gjennomfører endringer og oppdatering i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 
1235/2008. Vedlegg III er en liste over tredjeland hvor produksjonssystem og kontrollsystem for 
økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV er en liste over godkjente 
kontrollorganer eller myndigheter som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland 
og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. 
Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer i forordning (EF) nr. 1235/2008: 
Vedlegg III: 
Endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan (internettadresse) 
Enkelte kontrollorgan er tatt ut av vedlegget, mens andre er tatt inn i vedlegget som anerkjente 
kontrollorgan 
Vedlegg IV: 
Utvidelse av virkeområdet for enkelte kontrollorgan til nye tredjeland (geografisk område) og/eller nye 
produktkategorier 
Fjerning av hele eller deler av sertifiseringsaktiviteten i tredjeland for enkelt kontrollorgan 
Endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan (navn, adresse eller internettadresse) 
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Rydding og fjerning av kontrollorgan som allerede er i vedlegg III for godkjente produktkategorier og 
tredjeland 
Endring i strukturen i vedlegg IV ved at angivelse av kodenummeret for kontrollorganene nå kommer 
først, noe som sikrer at rekkefølgen for kontrollorganene blir lik uansett oversettelse til ulike språk 
 
Merknader 
 
Rettslige konsekvenser 
Rettsakten krever endring i norsk regelverk. Rettsakten er en del av regelverkspakken som erstatter 
forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og 
endringsforordninger. Rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk 
produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir 
erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 
. 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 2016/1330 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for 
kontinuerlige oppdateringer i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle 
bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. 
Rettsakten gjennomfører en republisering av en ny oppdatert full versjon av vedlegg IV, noe som gir 
en oppdatert oversikt over anerkjente kontrollorgan og tredjeland. 
 
Sakkyndige instansers merknader 
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant 
og akseptabel. 
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