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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 354/2014 

av 8. april 2014 

om endring og retting av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til 

økologisk produksjon, merking og kontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 12 nr. 3, 14 nr. 2, 16 nr. 1 og 3 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I avdeling III kapittel 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 er det fastsatt grunnleggende krav med hensyn til land-

bruksproduksjon. Nærmere regler for gjennomføring av disse grunnleggende kravene er fastsatt ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 889/2008(2). 

2)  I henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 834/2007 er det på visse vilkår tillatt å bruke produkter av typen gjødsel, 

jordforbedringsmidler og plantevernmidler, forutsatt at de er godkjent til bruk i økologisk produksjon. I samsvar med 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 nr. 3 i nevnte forordning har medlemsstatene framlagt dokumentasjon for andre 

medlemsstater og Kommisjonen med sikte på oppføring av visse produkter i vedlegg I og II til forordning (EF)  

nr. 889/2008. Denne dokumentasjonen er gjennomgått av ekspertgruppen for teknisk rådgivning og økologisk 

produksjon (heretter kalt «EGTOP»). 

3)  På grunnlag av anbefalingene fra EGTOP(3) som, når det gjelder gjødsel og jordforbedringsmidler, konkluderte med at 

stoffene biorester fra biogassproduksjon, hydrolyserte proteiner fra biprodukter av animalsk opprinnelse, leonarditt, 

kitin og sapropel er i samsvar med de økologiske målene og prinsippene, bør disse stoffene oppføres i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 889/2008 for å tillate bruk av dem på visse særlige vilkår. 

4)  På grunnlag av anbefalingene fra EGTOP bør grensen «0» for krom (VI) som er fastsatt for visse stoffer oppført i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 889/2008, endres til «ikke påviselig». 

5)  Når det gjelder plantevernmidler, konkluderte EGTOP i sine anbefalinger(4) med at stoffene sauefett, laminarin og 

aluminiumsilikat (kaolin) er i samsvar med de økologiske målene og prinsippene. Disse stoffene bør derfor oppføres i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008 for å tillate bruk av dem på visse særlige vilkår.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 9.4.2014, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

(3) Sluttrapport: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_ 

be_published_en.pdf 

(4) Sluttrapport: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_ 

protection_products.pdf 
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6)  Med hensyn til det horisontale regelverket for plantevernmidler er det i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011(1) opprettet en EU-liste over aktive stoffer som tidligere var oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(2), og over aktive stoffer som er godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009(3). Relevante deler av vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008 bør tilpasses nevnte liste. Gelatin, 

rotenon utvunnet av Derris spp., Lonchocarpus spp. og Terphrosia spp., diammoniumfosfat, kobberoktanoat, 

kaliumaluminium (aluminiumsulfat, kalialun), mineraloljer og kaliumpermanganat bør utgå fra nevnte vedlegg. 

7)  Med hensyn til de aktive stoffene lecitin, kvassia utvunnet av Quassia amara og kalsiumhydroksid som det allerede er 

inngitt søknader om godkjenning for til Kommisjonen i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, bør disse på det 

nåværende tidspunkt unntaksvis beholdes på listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008 til vurderingen av dem 

er avsluttet. På bakgrunn av konklusjonene i vurderingen vil Kommisjonen treffe egnede tiltak med hensyn til de tre 

berørte stoffenes oppføring på listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008. 

8)  På bakgrunn av nevnte horisontale regelverk bør også navn, beskrivelse, krav til sammensetning og bruksvilkår for visse 

stoffer og mikroorganismer som er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008, tilpasses, særlig for planteoljer, 

mikroorganismer som brukes til biologisk bekjempelse av skadedyr og sykdommer, feromoner, kobber, etylen, 

parafinolje og kaliumhydrogenkarbonat. 

9)  Artikkel 24 nr. 2 i forordning (EF) nr. 889/2008 ble endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 505/2012(4) med sikte på å ajourføre henvisningene til vedlegg V og VI til forordning (EF) nr. 889/2008, som er blitt 

erstattet av gjennomføringsforordning (EU) nr. 505/2012. I den endrede ordlyden i artikkel 24 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 889/2008 ble «homøopatiske produkter» ved en feiltakelse utelatt. Ettersom disse produktene var angitt i nevnte 

bestemmelse før endringen fastsatt ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 505/2012, må de oppføres på nytt. 

10)  I vedlegg V til forordning (EF) nr. 889/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 505/2012, er de tidligere 

postene defluorinert monokalsiumfosfat og defluorinert dikalsiumfosfat feilaktig blitt erstattet med en generisk 

beskrivelse, nærmere bestemt defluorinert fosfat. Defluorinert fosfat er imidlertid ikke likeverdig med produktene 

defluorinert monokalsiumfosfat og defluorinert dikalsiumfosfat. Disse to produktene bør derfor oppføres på nytt i 

vedlegg V til forordning (EF) nr. 889/2008, og defluorinert fosfat bør utgå. 

11)  Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 651/2013(5) ble den tidligere godkjenningen for klinoptilolitt 

strøket fra kommisjonsforordning (EF) nr. 1810/2005(6), bruk av stoffet som tilsetningsstoff i fôrvarer ble utvidet til alle 

dyrearter, og stoffets kode ble endret til 1g568. For å tillate fortsatt bruk av klinoptilolitt i økologisk produksjon må 

vedlegg VI til forordning (EF) nr. 889/2008 derfor tilpasses i samsvar med gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 651/2013. 

12)  Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres og rettes. 

13)  Av hensyn til rettssikkerheten bør den rettede artikkel 24 nr. 2 og det rettede vedlegg V til forordning (EF) nr. 889/2008 

få anvendelse fra den datoen gjennomføringsforordning (EU) nr. 505/2012 trer i kraft. 

14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk produksjon — 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 309 av 

24.11.2009, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 505/2012 av 14. juni 2012 om endring og retting av forordning (EF) nr. 889/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll (EUT L 154 av 15.6.2012, s. 12). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 651/2013 av 9. juli 2013 om godkjenning av et preparat av klinoptilolitt av sedimentær 

opprinnelse som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 1810/2005 (EUT L 189 av 10.7.2013, 

s. 1). 

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1810/2005 av 4. november 2005 om ny godkjenning for 10 år av et tilsetningsstoff, permanent 

godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av ny bruk av visse allerede godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT 

L 291 av 5.11.2005, s. 5). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 889/2008 

Vedlegg I, II og VI til forordning (EF) nr. 889/2008 endres i samsvar med nr. 1, 2 og 4 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Retting av forordning (EF) nr. 889/2008 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende rettelser: 

1)  I artikkel 24 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Fytoterapeutiske produkter, homøopatiske produkter, sporstoffer og produkter oppført i vedlegg V avsnitt 1 og i 

vedlegg VI avsnitt 3 skal brukes framfor allopatiske veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese eller antibiotika, 

forutsatt at de har en faktisk terapeutisk virkning for den aktuelle dyrearten og den tilstand som behandlingen er beregnet 

på.» 

2)  Vedlegg V endres i samsvar med nr. 3 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Artikkel 2 får imidlertid anvendelse fra 16. juni 2012. 

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

Utferdiget i Brussel 8. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I, II, V og VI til forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1)   I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Raden som gjelder «Kompostert eller gjæret husholdningsavfall», skal lyde: 

«B Kompostert eller gjæret blandet 

husholdningsavfall 

Produkt framstilt av kildesortert husholdningsavfall som er 

kompostert eller har gjennomgått anaerob gjæring med 

henblikk på biogassproduksjon 

Bare vegetabilsk og animalsk husholdningsavfall 

Bare når det er produsert i et lukket og overvåket innsamlings-

system godkjent av medlemsstaten 

Høyeste tillatte konsentrasjoner i mg/kg tørrstoff: 

kadmium 0,7, kobber: 70, nikkel: 25, bly: 45, sink: 200, 

kvikksølv: 0,4, krom (totalt): 70, krom (VI): ikke påviselig» 

b)  Følgende rad tilføyes etter raden som gjelder «Kompostert eller gjæret blanding av vegetabilsk materiale»: 

«B Biorester fra biogassproduksjon 

som inneholder animalske 

biprodukter, og som er nedbrutt 

sammen med materiale av 

vegetabilsk eller animalsk opp-

rinnelse, som oppført i dette 

vedlegg 

Animalske biprodukter (herunder biprodukter fra ville dyr) i 

kategori 3 og mage- og tarminnhold i kategori 2 (kategori 2 og 

3 som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1069/2009(*)) må ikke stamme fra industrilandbruk 

Prosessene må være i samsvar med kommisjonsforordning 

(EU) nr. 142/2011(**). 

Skal ikke anvendes på spiselige deler av avlingen. 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 

(forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 

(**) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, 

og om gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på 

grensen i henhold til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1).» 

c)  Raden som gjelder «Produkter eller biprodukter av animalsk opprinnelse», skal lyde: 

«B Produkter eller biprodukter av 

animalsk opprinnelse: 

blodmel 

hovmel 

hornmel 

benmel eller degelatinert benmel 

fiskemel 

kjøttmel 

fjør- og hårmel 

ull 

pels (1) 

hår 

melkeprodukter 

hydrolyserte proteiner (2) 

(1)  Høyeste tillatte konsentrasjoner av krom (VI) i mg/kg 

tørrstoff: ikke påviselig 

(2)  Skal ikke anvendes på spiselige deler av avlingen.» 
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d)  Følgende rader tilføyes: 

«B Leonarditt (ubehandlet organisk 

sediment rikt på humussyrer) 

Bare dersom det er framstilt som et biprodukt av gruvedrift 

B Kitin (polysakkarid framstilt av 

skall av krepsdyr) 

Bare dersom det stammer fra bærekraftige fiskerier som 

definert i artikkel 3 bokstav e) i rådsdirektiv (EF)  

nr. 2371/2002(*) eller økologisk akvakultur 

B Sedimenter rikt på organisk 

materiale fra ferskvannsmasser 

som er dannet under anaerobe 

forhold (f.eks. sapropel) 

Bare organiske sedimenter som er biprodukter av forvaltning 

av ferskvannsmasser eller utvunnet fra tidligere ferskvanns-

områder 

Når det er relevant, bør utvinningen skje på en måte som gir 

minst mulig påvirkning av vannsystemet 

Bare sedimenter fra kilder som ikke er forurenset av 

pesticider, persistente organiske forurensende stoffer og 

bensinlignende stoffer 

Høyeste tillatte konsentrasjoner i mg/kg tørrstoff: 

kadmium: 0,7, kobber: 70, nikkel: 25, bly: 45, sink: 200, 

kvikksølv: 0,4, krom (totalt): 70, krom (VI): ikke påviselig 

(*) Rådsforordning (EF) nr. 2371/2002 av 20. desember om bevaring og bærekraftig utnytting av fiskeriressurser innenfor rammen av 

den felles fiskeripolitikk (EUT L 358 av 31.12.2012, s. 59).» 

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnitt 1 og 2 skal lyde: 

«1.  Stoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Azadiraktin utvunnet av 

Azadirachta indica (Neem-tre) 

Insektmiddel 

A Bivoks Sårbalsam 

B Hydrolyserte proteiner, unntatt 

gelatin 

Lokkemiddel. Bare til godkjent bruk sammen med andre 

egnede produkter fra denne listen 

A Lecitin Soppdrepende middel 

B Planteoljer Insektmiddel, middmiddel. soppdrepende middel, bakterie-

drepende middel og spiringshemmere 

Produkter angitt i vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

A Pyretriner utvunnet av 

Chrysanthemum cinerariaefolium 

Insektmiddel 

A Kvassia utvunnet av Quassia 

amara 

Insektmiddel, repellent 

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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2. Mikroorganismer som brukes til biologisk bekjempelse av skadedyr og sykdommer 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Mikroorganismer Produkter angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 og som ikke stammer fra GMO-er» 

b)  Avsnitt 4 skal lyde: 

«4. Stoffer som skal brukes i feller og/eller dispensere 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Feromoner Lokkemiddel (forstyrrer seksuell atferd), bare til bruk i feller 

og dispensere 

Produkter angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 (nummer 255, 258 og 259) 

A Pyretroider (bare deltametrin eller 

lambdacyhalotrin) 

Insektmiddel til bruk i feller med særlige lokkemidler (bare 

mot Bactrocera oleae og Ceratitis capitata Wied)» 

c)  Avsnitt 6 og 7 skal lyde: 

«6. Andre stoffer som tradisjonelt brukes i økologisk landbruk 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

B Kobberforbindelser i form av 

kobberhydroksid, kobberoksy-

klorid, kobberoksid, Bordeaux-

væske og trebasisk kobbersulfat 

Bare til bruk som bakteriedrepende og soppdrepende middel 

inntil 6 kg kobber per hektar per år 

For flerårige vekster kan medlemsstatene som et unntak fra 

første ledd beslutte at grensen på 6 kg kobber kan overskrides 

i et gitt år, forutsatt at den gjennomsnittlige mengden som 

faktisk er anvendt i en femårig periode bestående av 

inneværende år og de fire foregående år, ikke overskrider 6 kg 

Det må iverksettes risikoreduserende tiltak for å beskytte 

vannorganismer og organismer som ikke er i målgruppen, for 

eksempel buffersoner 

Produkter angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 (nummer 277) 

A Etylen Middel til ettermodning av bananer, kiwier og daddelplom-

mer; ettermodning av sitrusfrukter bare som ledd i en strategi 

for å forebygge skader på sitrusfrukter forårsaket av 

bananfluer; blomsterinduksjon av ananas; spiringshemming i 

poteter og løk 

Bare innendørs bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere. 

A Kaliumsalt av fettsyrer 

(kaliumsåpe) 

Insektmiddel 
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Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Svovelpolysulfid 

(kalsiumpolysulfid) 

Soppdrepende middel 

A Parafinolje Insektmiddel, middmiddel 

Produkter angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 (nummer 294 og 295) 

A Kvartssand Repellent 

A Svovel Soppdrepende middel, middmiddel 

B Repellenter (lukt) av animalsk 

eller vegetabilsk 

opprinnelse / sauefett 

Repellent 

Bare på ikke-spiselige deler av avlingen og når avlings-

materialet ikke spises av sau eller geit 

Produkter angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 (nummer 249) 

7.  Andre stoffer 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

B Aluminiumsilikat (kaolin) Repellent 

A Kalsiumhydroksid Soppdrepende middel bare til frukttrær, herunder i 

planteskoler, for å bekjempe Nectria galligena 

B Laminarin Middel for å utløse plantens selvforsvar 

Tare skal enten dyrkes økologisk i samsvar med artikkel 6 

bokstav d) eller høstes på en bærekraftig måte i samsvar med 

artikkel 6 bokstav c) 

B Kaliumhydrogenkarbonat Soppdrepende middel og insektmiddel» 

3)  I vedlegg V skal avsnitt 1 lyde: 

«1.  FÔRMIDLER AV MINERALSK OPPRINNELSE 

A Kalkholdige skall av marine skjell  

A Maerl  

A Lithothamnion  

A Kalsiumglukonat  

A Kalsiumkarbonat  

A Defluorinert monokalsiumfosfat  

A Defluorinert dikalsiumfosfat  

A Magnesiumoksid (vannfritt 

magnesium) 
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A Magnesiumsulfat  

A Magnesiumklorid  

A Magnesiumkarbonat  

A Kalsiummagnesiumfosfat  

A Magnesiumfosfat  

A Mononatriumfosfat  

A Kalsiumnatriumfosfat  

A Natriumklorid  

A Natriumhydrogenkarbonat  

A Natriumkarbonat  

A Natriumsulfat  

A Kaliumklorid»  

4)  I vedlegg VI avsnitt 1 bokstav d) «Bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler» skal posten for klinoptilolitt 

lyde: 

Godkjenning ID-nummer Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

«B 1 1g568 Klinoptilolitt av sedimentær 

opprinnelse, [alle arter]» 

 

 


