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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE 
FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av
24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for land-
bruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter
og næringsmidler(1), sist endret ved kommisjonsforord-
ning (EF) nr. 1488/97(2), særlig artikkel 13 første og annet
strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

I vedlegg I bør det tilføyes bestemmelser om sammen-
setningen av dyrkingsmedier for produksjon av sopp, slik
at økologisk sopp vil kunne produseres under samme
vilkår i medlemsstatene.

Landbruksbestanddelene i disse dyrkingsmediene bør i
prinsippet stamme fra driftsenheter som drives etter øko-
logiske produksjonsmetoder.

Visse bestanddeler, særlig halm og husdyrgjødsel, kan for
tiden ikke skaffes i tilstrekkelige mengder fra økologisk
produksjon. Det bør derfor beregnes en overgangsperiode
som er lang nok til at produsentene kan tilpasse seg de nye
kravene.

Ifølge artikkel 7 nr. 2 tredje strekpunkt kan det fastsettes
særskilte krav til merking av produkter framstilt ved hjelp
av visse produkter som er nevnt i vedlegg II til forordning
(EØF) nr. 2092/91. Når det gjelder denne spesielle pro-
duksjonen, bør det i overgangsperioden legges opp til en
merking som opplyser om den ikke-økologiske opprinnel-
sen til dyrkingsmediets bestanddeler.

Kravene i denne forordning bør presiseres ytterligere,
særlig med hensyn til vilkårene for bruk og maksimal
prosentandel av husdyrgjødsel som ikke stammer fra
driftsenheter som drives etter økologiske produksjons-
metoder, og til myceliets egenskaper og opprinnelse. Det

forberedende arbeid i denne forbindelse bør starte
tidsnok til at det kan avsluttes før utløpet av overgangs-
perioden.

Overgangsperiodens lengde kan vurderes i lys av utvik-
lingen når det gjelder tilgang på halm og husdyrgjødsel fra
økologiske driftsenheter.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning
(EØF) nr. 2092/91 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 endres i sam-
svar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

1. Denne forordning trer i kraft 1. desember 1998.

2. Som unntak fra bestemmelsene i punkt 5.1 og 5.2 i
vedlegg I kan følgende benyttes i en overgangsperiode
som utløper 1. desember 2001:

— produkter nevnt i vedleggets punkt 5.1 bokstav a)
som ikke stammer fra driftsenheter som drives etter
økologiske produksjonsmetoder, men som oppfyller
kravene omhandlet i del A første til fjerde strek-
punkt i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91,

— og/eller produkter nevnt i vedleggets punkt 5.2 som
ikke stammer fra driftsenheter som drives etter øko-
logiske produksjonsmetoder, men som eventuelt
oppfyller kravene omhandlet i del A i vedlegg II til
forordning (EØF) nr. 2092/91,

dersom produktene nevnt i punkt 5.1 bokstav a) og punkt
5.2 ikke kan skaffes fra driftsenheter som drives etter
økologiske produksjonsmetoder, og kontrollmyndigheten
eller kontrollorganet har anerkjent at behovet foreligger.

I slike tilfeller skal merkingen eller reklamen inneholde
en angivelse med følgende ordlyd: “Sopp dyrket på
dyrkingsmedium fra ekstensivt landbruk som er tillatt
brukt i økologisk landbruk i en overgangsperiode.”
Verken i denne setningen, andre steder i merkingen og/
eller i reklamen skal ordet “økologisk” være mer fram-
tredende enn de andre ordene i setningen.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 247 av 5.9.1998, s. 6,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/1999 av 28. mai 1999
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.(1) EFT L 198 av
22.7.1991, s. 1.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.

(2) EFT L 202 av 30.7.1997, s. 12.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1900/98

av 4. september 1998

om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk
produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter 

og næringsmidler(*)
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlems-
stater.

Utferdiget i Brussel, 4. september 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Nytt punkt 5 i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2092/91 skal lyde:

“5. I produksjon av sopp kan det brukes dyrkingsmedium bare dersom det er sammensatt
av følgende bestanddeler:

5.1. husdyrgjødsel og dyreekskrementer (herunder produktene som er nevnt i del A første
til fjerde strekpunkt i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91):

a) enten fra enheter som drives etter økologiske produksjonsmetoder,

b) eller som oppfyller kravene i del A første til fjerde strekpunkt i vedlegg II til
forordning (EØF) nr. 2092/91, men høyst 25 %(*), og bare når produktet i punkt 5.1
bokstav a) ikke er tilgjengelig,

5.2. andre produkter av landbruksopprinnelse enn dem som er nevnt i punkt 5.1. (f.eks.
halm) fra driftsenheter som drives etter økologiske produksjonsmetoder,

5.3. torv som ikke er behandlet kjemisk,

5.4. trevirke som ikke er behandlet med kjemikalier etter felling,

5.5. mineralprodukter oppført i del A i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91, vann og
jord.

(*) Denne prosentandelen er beregnet etter samlet vekt for samtlige av dyrkingsmediets bestanddeler (med unntak

av tildekningsmaterialet og eventuelt tilsatt vann) før kompostering.”


