
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1851/2006

z dnia 14 grudnia 2006 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do
konwencjonalnych pasz w okresie sezonowego wypasu

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) Określone w części B załącznika I do rozporządzenia
(EWG) nr 2092/91 reguły ekologicznej produkcji
w odniesieniu do zwierząt, obejmujące reguły dotyczące
karmienia, należy stosować przez całe życie zwierząt.

(2) Jedną z podstawowych zasad rolnictwa ekologicznego
jest powszechne wykorzystanie pastwisk.

(3) W niektórych państwach członkowskich wykorzystanie
pastwisk na gruntach ekologicznych połączono
z tradycyjnym systemem sezonowego wypasu. Zwierzęta
objęte systemem sezonowego wypasu poruszające się
między pastwiskami przemieszczają się przez grunty
tradycyjne i pasą na nich w drodze do obszarów sezo-
nowego wypasu i z powrotem oraz podczas przemiesz-
czania się między różnymi pastwiskami sezonowego
wypasu.

(4) Istnieje potrzeba zagwarantowania, że sezonowy wypas
zwierząt hodowanych ekologicznie będzie kontynuo-

wany, niezależnie od faktu, że zwierzęta spożyją pewną
ilość paszy tradycyjnej.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(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 części B załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91
dodaje się punkt 4.10 w brzmieniu:

„4.10. Niezależnie od punktu 4.13 w okresie sezonowego
wypasu zwierzęta mogą paść się na gruntach tradycyj-
nych podczas przechodzenia z jednego pastwiska na
drugie. Ilość paszy konwencjonalnej spożytej w tym
okresie w postaci traw i innego rodzaju roślinności
stanowiącej pasze nie przekroczy 10 % całkowitej
rocznej ilości paszy. Wielkości te oblicza się jako udział
procentowy suchej masy pasz pochodzenia rolnego.”.

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, dnia 14 grudnia 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 780/2006 (Dz.U. L 137
z 25.5.2006, str. 9).


