
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1318/2005

z dnia 11 sierpnia 2005 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji
ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia
24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej
produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych
i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret
drugie,

a także mając na uwadze co następuje:

(1) Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 7 ust. 4 rozpo-
rządzenia (EWG) nr 2092/91 od 2002 r. niektóre
Państwa Członkowskie przedstawiły informacje w celu
włączenia niektórych produktów do załącznika II do
wspomnianego rozporządzenia.

(2) W odniesieniu do wapna przemysłowego, produktu
ubocznego uzyskiwanego w produkcji soli próżniowej
z solanki znajdowanej w górach, który ma istotne
znaczenie dla szczególnego użyźniania gleby
i spełnienia wymagań pokarmowych w niektórych
Państwach Członkowskich, nie stwierdzono szkodliwego
wpływu na środowisko.

(3) Stwierdzono, że wodorotlenek wapnia ma istotne
znaczenie przy zwalczaniu grzybicy drzew owocowych
w niektórych klimatach. Zwalczanie tej choroby
w produkcji ekologicznej jest trudne i wymaga użycia

miedzi. Użycie miedzi może zostać ograniczone przez
zastosowanie wodorotlenku wapnia.

(4) Etylen jest już włączony do części B załącznika II do
rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 jako substancja trady-
cyjnie stosowana w rolnictwie ekologicznym. Wydawało
się właściwym uzupełnienie warunków używania tej
substancji, aby obejmowały one, oprócz bananów,
niektóre inne owoce, do produkcji których potrzebny
jest etylen.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do
rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy
art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wpro-
wadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 11 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2254/2004 (Dz.U. L 385
z 29.12.2004, str. 20).



ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli w części A „Nawozy i produkty do użyźniania gleby” dodaje się następujący wpis po wpisie „Wapno
przemysłowe uzyskiwane w produkcji cukru”:

Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

„Wapno przemysłowe uzyskiwane w produkcji soli
próżniowej

Produkt uboczny uzyskiwany w produkcji soli próżniowej
z solanki znajdowanej w górach

Konieczność uznana przez jednostkę lub organ kontrolujący”

2) w części B „Pestycydy” pkt 1 „Środki ochrony roślin” wprowadza się następujące zmiany:

a) w tabeli IV „Substancje inne niż tradycyjnie stosowane w rolnictwie ekologicznym”, wpis dotyczący „etylenu”
otrzymuje brzmienie:

Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

„(*) Etylen Dojrzewanie bananów, owoców kiwi i kaki; Indukcja kwit-
nienia ananasów

Konieczność uznana przez jednostkę lub organ kontrolujący”

b) dodaje się tabelę V w brzmieniu:

„V. Inne substancje

Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

Wodorotlenek wapnia Środek grzybobójczy

Tylko w przypadku drzew owocowych, łącznie ze szkółkami,
do zwalczania Nectria galligena (rak drzew owocowych)”
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