
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 592/2006

z dnia 12 kwietnia 2006 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) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2002 z dnia
15 marca 2002 r. zmieniające załączniki I, II i VI do
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie
produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znako-
wania produktów rolnych i środków spożywczych, oraz
ustalające szczegółowe zasady w odniesieniu do przeka-
zywania informacji o zastosowaniu związków miedzi (2)
przedłużyło na okres czterech lat upoważnienie na wyko-
rzystywanie zakompostowanych lub sfermentowanych
odpadów z gospodarstw domowych w uprawie ekolo-
gicznej po spełnieniu pewnych określonych warunków,
które mogą podlegać ewentualnemu przeglądowi po
upływie tego okresu w świetle ewentualnego nowego
wspólnotowego prawodawstwa w dziedzinie odpadów
z gospodarstw domowych.

(2) Okres czterech lat wygasa dnia 31 marca 2006 r. i nie
ustanowiono jeszcze nowego prawodawstwa Wspólnoty
dotyczącego odpadów z gospodarstw domowych. Uznaje
się zatem za właściwe utrzymanie upoważnienia na
wykorzystywanie zakompostowanych lub sfermentowa-
nych odpadów z gospodarstw domowych w uprawie
ekologicznej na obecnych warunkach, ale bez dalszego
ograniczenia czasowego.

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

(4) 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 z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2006 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 1916/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 10).

(2) Dz.U. L 75 z 16.3.2002, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 746/2004 (Dz.U. L 122
z 26.4.2004, str. 10).



ZAŁĄCZNIK

W rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91, załącznik II część A w tabeli („Nawozy i produkty do użyźniania gleby”) dla
pozycji „Zakompostowane lub sfermentowane odpady z gospodarstw domowych” skreśla się: „Jedynie w okresie upły-
wającym dnia 31 marca 2006 r.”.
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