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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) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2002 av 
15. mars 2002 om endring av vedlegg I, II og VI 
til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk 
produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik 
angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler, og 
om nærmere regler for overføring av opplysninger 
om bruk av kobberforbindelser(2) ble tillatelsen til å 
bruke kompostert eller fermentert husholdningsavfall i 
økologisk landbruk forlenget for en periode på fire år på 
en rekke vilkår, i påvente av en mulig gjennomgåelse av 
disse vilkårene etter utløpet av perioden, i lys av eventuelt 
nytt fellesskapsregelverk for husholdningsavfall.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 104 av 13.4.2006, s. 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 146/2006 av 8. desember 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 29.3.2007, s. 12.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s.1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/2005 (EUT L 307 av 25.11.2005, 
s. 10).

(2) EFT L 75 av 16.3.2002, s. 21. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 746/2004 (EUT L 122 av 26.4.2004, s. 10).

2) Den fireårige perioden utløper 31. mars 2006, og det 
er ikke innført nytt fellesskapsregelverk for bruk av 
husholdningsavfall. Tillatelsen til bruk av kompostert 
eller fermentert husholdningsavfall i økologisk landbruk 
bør derfor beholdes under de nåværende vilkår, men uten 
noen tidsbegrensning.

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

4) 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 (EØF) nr. 2092/91 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. april 2006.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 592/2006

av 12. april 2006

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/69/30

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

Utferdiget i Brussel, 12. april 2006.

 For Kommisjonen
 Mariann FISCHER BOEL

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

I tabellen i del A i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2092/91 (Gjødsel og jordforbedringsmidler) under oppføringen 
«Kompostert eller fermentert husholdningsavfall», utgår «Bare i et tidsrom som utløper 31. mars 2006».

_______________


