
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 394/2007

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

zmieniające załącznik I 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 zasadami produkcji ekologicznej na poziomie
gospodarstwa, określonymi w załączniku I do rozporzą-
dzenia (EWG) nr 2092/91, zwierzęta gospodarskie należy
karmić paszami wytworzonymi metodami ekologicz-
nymi. Jednak ograniczona część składu pokarmu może
stanowić pasze pochodzące z produkcji w okresie
konwersji zgodnie z definicją art. 4 ust. 24 rozporzą-
dzenia (EWG) nr 2092/91.

(2) W niektórych państwach członkowskich producenci stoją
obecnie w obliczu braków paszy ekologicznej ze względu
na niższe zbiory upraw ekologicznych, ostrzejsze
wymogi prawne dotyczące ekologicznego pochodzenia
paszy oraz rozwijające się rynki produktów ekologicz-
nych. W celu złagodzenia tych braków wydaje się
stosowne przewidzieć w ograniczonym okresie możli-

wość zwiększenia w pokarmie składu procentowego
pasz pochodzących z produkcji w okresie konwersji.

(3) Tymczasowe zwiększenie składu procentowego pasz
pochodzących z produkcji w okresie konwersji zapewni
również przyszłe dostawy pasz ekologicznych i będzie
stanowiło dla rolników zachętę do zajęcia się rolnictwem
ekologicznym.

(4) W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozpo-
rządzenie (EWG) nr 2092/91.

(5) 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 I do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wpro-
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo-
rządzenia.

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 12 kwietnia 2007 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 (WE) nr 1997/2006 (Dz.U. L 379
z 28.12.2006, str. 1).



ZAŁĄCZNIK

W części B załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 pkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

„4.4. Do dnia 31 grudnia 2008 r. przeciętnie do 50 % składu pokarmu mogą stanowić pasze pochodzące
z produkcji w okresie konwersji. W przypadku gdy pasze z produkcji w okresie konwersji pochodzą
z jednostki w samym gospodarstwie, odsetek ten można zwiększyć do 80 %.

Od dnia 1 stycznia 2009 r. średnio do 30 % składu pokarmu mogą stanowić pasze pochodzące z produkcji
w okresie konwersji. W przypadku gdy pasze z produkcji w okresie konwersji pochodzą z jednostki
w samym gospodarstwie, odsetek ten można zwiększyć do 60 %.

Liczby te będą wyrażone w procentach suchej masy pasz pochodzenia rolniczego.”.
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