
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 404/2008

z dnia 6 maja 2008 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji
ekologicznej produktów rolnych w zakresie zezwolenia dotyczącego spinosadu, dwuwęglanu

potasu, oktanianu miedzi oraz stosowania etylenu

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. 7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 7 ust. 4 roz-
porządzenia (EWG) nr 2092/91, niektóre państwa człon-
kowskie przedstawiły innym państwom członkowskim
oraz Komisji informacje w celu włączenia pewnych
produktów do załącznika II do wspomnianego rozporzą-
dzenia.

(2) Komisja zwróciła się do powołanej ad-hoc grupy
ekspertów o wydanie zaleceń w sprawie zezwolenia na
stosowanie w rolnictwie ekologicznym spinosadu,
dwuwęglanu potasu i oktanianu miedzi oraz na rozsze-
rzenie stosowania etylenu w celu przyśpieszania dojrze-
wania owoców cytrusowych oraz hamowania kiełko-
wania ziemniaków i cebuli, w świetle przepisów regulu-
jących rolnictwo ekologiczne.

(3) Grupa ekspertów przekazała służbom Komisji sprawoz-
danie z dnia 22 i 23 stycznia 2008 r. (2), w którym
zalecono zezwolenie na stosowanie w pewnych warun-
kach spinosadu, dwuwęglanu potasu oraz oktanianu
miedzi oraz rozszerzenie, przy spełnieniu pewnych
warunków, stosowania etylenu w celu przyśpieszania
dojrzewania owoców cytrusowych i hamowania kiełko-
wania ziemniaków i cebuli. W świetle sprawozdania tej
grupy ekspertów oraz wyżej wspomnianych faktów
Komisja uważa, że pewne produkty powinny być dozwo-
lone w rolnictwie ekologicznym, a stosowanie etylenu
powinno zostać rozszerzone.

(4) Stwierdza się, że spinosad jest nowym insektycydem
pochodzenia mikrobiologicznego, który jest niezbędny
w zwalczaniu niektórych głównych szkodników oraz
który przyczynia się znacznie do trwałości systemu
produkcji w zakresie rozwiązywania problemów szkod-
ników roślinnych. Jednakże w trakcie stosowania go
należy zredukować do minimum zagrożenie jakie przed-
stawia on dla organizmów niebędących przedmiotem
zwalczania.

(5) W związku z włączeniem spinosadu należy wyjaśnić,
że użycie mikroorganizmów jest zwykle dopuszczalne
w rolnictwie ekologicznym dla celów zwalczania szkod-
ników lub chorób roślin, podczas gdy produkty wytwa-
rzane przez mikroorganizmy muszą być ujęte
w osobnym wykazie.

(6) Stwierdza się, że dwuwęglan potasu jest niezbędny
w zwalczaniu różnych chorób grzybiczych szeregu roślin
i może przyczynić się do zmniejszenia stosowania miedzi
i siarki w przypadkach zwalczania niektórych szkod-
ników u pewnych roślin.

(7) Oktanian miedzi jest nowym preparatem, który może
mieć takie samo zastosowanie jak inne związki miedzi,
zawarte w części B załącznika II do rozporządzenia
(EWG) nr 2092/91. Całkowita ilość miedzi użytej
w czasie jednego sezonu jest niższa w przypadku stoso-
wania oktanianu miedzi.

(8) 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, tak aby obejmowały one dwa dodatkowe
zastosowania, które uważane są za podstawowe: dojrze-
wanie owoców cytrusowych, w przypadku gdy zabieg
ten jest częścią strategii zapobiegania powodowanym
przez muchy szkodom owoców cytrusowych, oraz
hamowanie kiełkowania ziemniaków i cebuli.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do roz-
porządzenia (EWG) nr 2092/91.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu powołanego zgodnie
z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,
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(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 123/2008 (Dz.U. L 38
z 13.2.2008, s. 3).

(2) Sprawozdanie powołanej ad hoc grupy ekspertów w sprawie pesty-
cydów w produkcji ekologicznej żywności, 22–23 stycznia 2008 r.;
http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides_en.pdf



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza 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, dnia 6 maja 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

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

W części B „Pestycydy” pkt 1 „Produkty do zwalczania szkodników i chorób roślin” wprowadza się następujące zmiany:

(1) Tabela II „Mikroorganizmy wykorzystywane do biologicznego zwalczania szkodników” otrzymuje brzmienie:

„II. Mikroorganizmy wykorzystywane do biologicznego zwalczania szkodników

Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

Mikroorganizmy (bakterie, wirusy i grzyby) Jedynie szczepy niezmodyfikowane genetycznie
w rozumieniu dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (*)

IIa Substancje wytwarzane przez mikroorganizmy

Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

Spinosad Insektycyd;

Jedynie w przypadku gdy wytworzony jest ze szczepów
niezmodyfikowanych genetycznie w rozumieniu dyrek-
tywy 2001/18/WE

Jedynie w przypadku podejmowania środków mających na
celu zredukowanie do minimum ryzyka związanego
z głównymi parazytoidami oraz z rozwojem oporności

Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ
kontrolujący

(*) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.”

(2) W tabeli IV „Substancje inne niż tradycyjnie stosowane w rolnictwie ekologicznym” wprowadza się następujące
zmiany:

(a) Zapis dotyczący miedzi, w kolumnie zatytułowanej „Nazwa”, otrzymuje brzmienie:

„Miedź w postaci wodorotlenku miedzi, tlenochlorku miedzi, (trójzasadowych) siarczanów miedzi, tlenku
miedziawego i oktanianu miedzi”

(b) Zapis dotyczący „etylenu” otrzymuje brzmienie:

Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

„(*) Etylen Dojrzewanie bananów, owoców kiwi i kaki; Dojrzewanie
owoców cytrusowych jedynie jako część strategii zapobie-
gania powodowanym przez muchy szkodom owoców
cytrusowych; Indukcja kwitnienia ananasów; Hamowanie
kiełkowania ziemniaków i cebuli

Potrzeba uznana przez jednostkę kontrolującą lub organ
kontrolujący”

(3) W tabeli V „Inne substancje” dodaje się następujący zapis:

Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

„Dwuwęglan potasu Środek grzybobójczy”
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