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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 
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og 
næringsmidler(1), særlig artikkel 13 annet og tredje strekpunkt, 
og

ut fra følgende betraktninger:

Etter de nye medlemsstatenes tiltredelse til Den europeiske 1) 
union har typografien for EF-logoen fastsatt i den 
grafiske håndboken i del B.4 i vedlegg V til forordning 
(EØF) nr. 2092/91 ikke lenger alle de tegn og aksenter 
som brukes i de offisielle språkene. Derfor bør det tillates 
en ny typografi i håndboken.

Del C i vedlegg VI til forordning (EØF) 2) 
nr. 2092/91 inneholder en liste over ingredienser av 
landbruksopprinnelse som ikke er økologisk produsert, 
men som kan anvendes ved framstilling av næringsmidler 
i samsvar med vilkårene i artikkel 5 i nevnte forordning, 
forutsatt at det er påvist at det i Fellesskapet ikke finnes 
tilstrekkelige mengder av slike ingredienser som er 
økologisk produsert.

Etter at det ble fastslått at det ikke finnes tilstrekkelige 3) 
mengder økologisk produserte dyretarmer i Fellesskapet, 
ble del C i vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2002(2) 
for å føye dyretarmer til listen over ingredienser av 
landbruksopprinnelse i en overgangsperiode som utløper 
1. april 2004.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 746/2004 (EUT L 122 av 26.4.2004, 
s. 10.) 

(2) EFT L 75 av 16.3.2002, s. 21. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 746/2004. 

Det viser seg imidlertid at tilgangen på økologisk 4) 
produserte dyretarmer fortsatt er svært begrenset, og at 
det er usannsynlig at det vil kunne skaffes tilstrekkelige 
mengder i framtiden. Anvendelse av dyretarmer som ikke 
er økologisk produsert, bør derfor tillates på ubestemt 
tid.

Forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor endres.5) 

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 6) 
uttalelse fra komiteen nedsatt i samsvar med artikkel 14 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg V skal del B.4 punkt 2.4 (Typografi) lyde:

 «Teksten settes i Frutiger eller Myriad bold condensed med 
versaler. Skriftstørrelsen forminskes i samsvar med reglene 
i punkt 2.6.»

2. I vedlegg VI del C punkt C.3 etter «dyretarmer» utgår 
«bare til og med 1. april 2004».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1481/2004

av 19. august 2004

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

2008/EØS/22/46

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 272 av 20.8.2004, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2005 av 29. april 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering),  se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 46 av 15.9.2005, s. 21.

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

Utferdiget i Brussel, 19. august 2004.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen


