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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 strekpunkt, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 4 
i forordning (EØF) nr. 2092/91 har visse medlemsstater 
siden 2002 framlagt opplysninger med sikte på oppføring 
av visse produkter i vedlegg II til nevnte forordning.

2) Industrikalk, et biprodukt fra produksjon av vakuumsalt 
fra saltlake som finnes i fjell, anses for å være av 
vesentlig betydning for bestemte krav med hensyn til 
jordforbedring og næringsbehov i enkelte medlemsstater, 
og det er konstatert at den ikke har noen skadelig 
virkning på miljøet.

3) Det er fastslått at kalsiumhydroksid spiller en avgjørende 
rolle i bekjempelsen av en soppsykdom på frukttrær 
i visse klimaer. Det er vanskelig å bekjempe denne 
sykdommen ved økologisk produksjonsmetode, og det  
 

 

 
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 210 av 12.8.2005, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2006 av 22. september 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 60, 30.11.2006, s. 27.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsfor-
ordning (EF) nr. 2254/2004 (EUT L 385 av 29.12.2004, s. 20).

krever bruk av kobber, men omfanget av denne bruken 
kan reduseres ved anvendelse av kalsiumhydroksid.

4) Etylen er allerede oppført i del B i vedlegg II til forordning 
(EØF) nr. 2092/91 som et stoff som tradisjonelt brukes i 
økologisk landbruk. Det virker hensiktsmessig å utvide 
bruksvilkårene for dette stoffet til å omfatte, i tillegg til 
bananer, visse andre frukter der etylen er nødvendig i 
produksjonen.

5) Vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor 
endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 2092/91 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1318/2005

av	11.	august	2005

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

2009/EØS/63/56

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

Utferdiget i Brussel, 11. august 2005.

 For Kommisjonen

 Mariann FISCHER BOEL

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

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

1. I tabellen i del A, «Gjødsel og jordforbedringsmidler», tilføyes følgende oppføring etter oppføringen «Kalkslam fra 
sukkerproduksjon»:

Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår

«Industrikalk fra produksjon av vakuumsalt Biprodukt ved produksjon av vakuumsalt fra saltlake 
som finnes i fjell

Behovet anerkjent av kontrollorganet eller 
kontrollmyndigheten»

2. I del B, «Vernemidler», gjøres følgende endringer under «1. Plantevernmidler»:

a) I tabell IV, «Andre stoffer som tradisjonelt brukes i økologisk landbruk», skal oppføringen om «etylen» lyde:

Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår

«(*) Etylen Middel til ettermodning av bananer, kiwi og 
daddelplommer; blomsterinduksjon av ananas

Behovet anerkjent av kontrollorganet eller 
kontrollmyndigheten»

b) Ny tabell V skal lyde:

  «V. Andre stoffer

Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår

Kalsiumhydroksid Soppdrepende middel

Bare i frukttrær, herunder i planteskoler, for å 
bekjempe Nectria galligena»

»


