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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 354/2014
av den 8 april 2014
om ändring och om rättelse av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med
avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 12.3, 14.2, 16.1 och
16.3 a, och

av följande skäl:

(1)

I kapitel 2 i avdelning III i förordning (EG) nr 834/2007 fastställs allmänna regler för jordbruksproduktion. Till
ämpningsföreskrifterna för dessa allmänna regler fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (2).

(2)

Enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 834/2007 får insatsvaror i jordbruket såsom gödselmedel, jordförbättrings
medel och växtskyddsmedel användas på vissa villkor, om de har godkänts för användning i ekologisk produk
tion. I enlighet med det förfarande som anges i artikel 16.3 i den förordningen har vissa medlemsstater lämnat
underlag till andra medlemsstater och kommissionen för att införa vissa produkter i bilagorna I och II till förord
ning (EG) nr 889/2008. Denna information har granskats av expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk
produktion.

(3)

Expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion har i sina rekommendationer (3) dragit slutsatsen
att ämnena rötrester från biogasanläggning, hydrolyserade proteiner från biprodukter av animaliskt ursprung,
leonardit, kitin och sapropel uppfyller de ekologiska målen och principerna, varför dessa ämnen bör införas i
bilaga I till förordning (EG) nr 889/2008 för användning under särskilda villkor.

(4)

På grundval av rekommendationerna från expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion bör
gränsvärdet ”0” för krom (VI) i fråga om vissa ämnen som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 889/2008
ersättas med ”ej påvisbar”.

(5)

För växtskyddsmedel fann expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion i sina rekommenda
tioner (4) att ämnena fårtalg, laminarin och aluminiumsilikat (kaolin) uppfyller de ekologiska målen och princi
perna. Följaktligen bör dessa ämnen införas i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008 för användning under
särskilda villkor.

(1) EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och
kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).
(3) Slutrapport:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_be_
published_en.pdf
4
( ) Slutrapport:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_protection_
products.pdf
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(6)

När det gäller den övergripande lagstiftningen om växtskyddsmedel, fastställs det i kommissionens genomförande
förordning (EU) nr 540/2011 (1) en unionsförteckning över verksamma ämnen som dessförinnan inbegreps i
bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (2) och över verksamma ämnen som godkänts i enlighet med Europaparla
mentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (3). De relevanta delarna av bilaga II till förordning (EG)
nr 889/2008 bör anpassas till denna förteckning. Särskilt gelatin, rotenon utvunnet ur Derris spp., Lonchocarpus
spp., och Terphrosia spp., diammoniumfosfat, kopparoktanoat, kalialun (aluminiumsulfat, kalinit), mineraloljor och
kaliumpermanganat bör utgå ur den bilagan.

(7)

När det gäller de verksamma ämnena lecitin, kvassia utvunnet ur Quassia amara och kalciumhydroxid för vilka
ansökningar om godkännande redan har lämnats in till kommissionen i enlighet med förordning (EG)
nr 1107/2009 är det i nuläget lämpligt att inbegripa dem undantagsvis i förteckningen i bilaga II till förordning
(EG) nr 889/2008 till dess att bedömningen av dem är slutförd. Mot bakgrund av slutsatserna av bedömningen
kommer kommissionen att vidta lämpliga åtgärder när det gäller inbegripandet av de tre berörda ämnena i
förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008.

(8)

Mot bakgrund av den övergripande lagstiftningen är det också lämpligt att anpassa namn, beskrivning, krav på
sammansättning och villkor för användning för vissa ämnen och mikroorganismer som förtecknas i bilaga II till
förordning (EG) nr 889/2008, särskilt vad gäller vegetabiliska oljor, mikroorganismer som används vid biologisk
bekämpning av skadegörare, feromoner, koppar, etylen, paraffinolja och kaliumbikarbonat.

(9)

Artikel 24.2 i förordning (EG) nr 889/2008 ändrades genom genomförandeförordning (EU) nr 505/2012 (4) för
att uppdatera hänvisningarna till bilagorna V och VI till förordning (EG) nr 889/2008, som hade ersatts av
genomförandeförordning (EU) nr 505/2012. I den ändrade ordalydelsen i artikel 24.2 i förordning (EG)
nr 889/2008, hade orden ”homeopatiska produkter” felaktigt utgått. Eftersom dessa produkter ingick i den
bestämmelsen före ändringen genom genomförandeförordning (EU) nr 505/2012 måste de införas på nytt.

(10)

I bilaga V till förordning (EG) nr 889/2008, ändrad genom genomförandeförordning (EU) nr 505/2012, har de
tidigare posterna avfluorerat monokalciumfosfat och avfluorerat dikalciumfosfat felaktigt ersatts med en allmän beskriv
ning, nämligen avfluorerat fosfat. Avfluorerat fosfat motsvarar dock inte produkterna avfluorerat monokalciumfosfat
och avfluorerat dikalciumfosfat. Dessa två produkter bör därför återinföras i bilaga V till förordning (EG)
nr 889/2008 och avfluorerat fosfat bör utgå.

(11)

Genom kommissonens genomförandeförordning (EU) nr 651/2013 (5) utgick det tidigare godkännandet av
klinoptilolit från kommissionens förordning (EG) nr 1810/2005 (6), utvidgades användningen av det som foder
tillsats till att omfatta alla djurarter och ändrades dess kod till 1g568. För att möjliggöra en fortlöpande använd
ning av klinoptilolit för ekologisk produktion bör bilaga VI till förordning (EG) nr 889/2008 anpassas i enlighet
med genomförandeförordning (EU) nr 651/2013.

(12)

Förordning (EG) nr 889/2008 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

(13)

Av rättssäkerhetsskäl bör korrigeringen av artikel 24.2 och bilaga V i förordning (EG) nr 889/2008 tillämpas från
och med den dag då genomförandeförordning (EU) nr 505/2012 trädde i kraft.

(14)

De åtgärder som förskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från den föreskrivande kommittén
för ekologisk produktion.

(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).
(2) Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).
3
( ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på mark
naden (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).
(4) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 505/2012 av den 14 juni 2012 om ändring och rättelse av förordning (EG)
nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska
produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 154, 15.6.2012, s. 12).
(5) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 651/2013 av den 9 juli 2013 om godkännande av klinoptilolit av sedimentärt
ursprung som fodertillsats för alla djurarter och om ändring av förordning (EG) nr 1810/2005 (EUT L 189, 10.7.2013, s. 1).
(6) Kommissionens förordning (EG) nr 1810/2005 av den 4 november 2005 om ett nytt godkännande för tio år av en fodertillsats, om
permanent godkännande av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för vissa redan
godkända fodertillsatser (EUT L 291, 5.11.2005, s. 5).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av förordning (EG) nr 889/2008
Bilagorna I, II och VI till förordning (EG) nr 889/2008 ska ändras i enlighet med punkterna 1, 2 och 4 i bilagan till den
här förordningen.
Artikel 2
Rättelse av förordning (EG) nr 889/2008
Förordning (EG) nr 889/2008 ska rättas på följande sätt:
1. Artikel 24.2 ska ersättas med följande:
”2.
Fytoterapeutiska och homeopatiska produkter, spårelement och produkter som förtecknas i avsnitt 1 i bilaga V
och avsnitt 3 i bilaga VI ska användas hellre än kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läke
medel eller antibiotika, under förutsättning att de har en effektiv terapeutisk verkan på den djurart och under de
förhållanden som behandlingen är avsedd för.”
2. Bilaga V ska ändras enligt punkt 3 i bilagan till den här förordningen.
Artikel 3
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Artikel 2 ska dock tillämpas från och med den 16 juni 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 april 2014.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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BILAGA

Bilagorna I, II V och VI till förordning (EG) nr 889/2008 ska ändras på följande sätt:
1. Bilaga I ska ändras på följande sätt:
a) Raden som avser ”Komposterat eller fermenterat hushållsavfall” ska ersättas med följande:
”B

Komposterad eller fermenterad Produkt från källsorterat hushållsavfall som komposterats
blandning av hushållsavfall
eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduk
tion.
Endast vegetabiliskt och animaliskt hushållsavfall.
Endast vid produktion i ett slutet, övervakat insamlings
system som godtagits av medlemsstaten.
Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrvikt:
kadmium: 0,7; koppar: 70; nickel: 25; bly: 45; zink: 200;
kvicksilver: 0,4; krom (totalt): 70; krom (VI): ej påvisbart.”

b) Efter raden som avser ”Komposterad eller fermenterad blandning av vegetabiliskt material” ska följande rad
införas:
”B

Rötrester från biogasanlägg
ning som innehåller animaliska
biprodukter som samrötats
med material av vegetabiliskt
eller animaliskt ursprung som
förtecknas i denna bilaga

Animaliska biprodukter (inklusive biprodukter från vilda
djur) i kategori 3 och mag- och tarminnehåll i kategori 2
(kategori 2 och 3 enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1069/2009) (*) får inte komma från
industrijordbruk.
Processerna ska överensstämma med kommissionens
förordning (EU) nr 142/2011 (**).
Ska inte appliceras på ätliga delar av grödan.

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för anima
liska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av
förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).
(**) Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet
förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte
är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och pro
dukter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).”

c) Raden som avser ”Produkter eller biprodukter av animaliskt ursprung enligt följande” ska ersättas med följande:
”B

Produkter eller biprodukter av (1) Högsta tillåtna halt krom (VI) i mg/kg torrvikt: ej påvis
animaliskt ursprung enligt föl
bart.
jande:
(2) Ska inte appliceras på ätliga delar av grödan”
Blodmjöl
Hovmjöl
Hornmjöl
Benmjöl eller benmjöl där
gelatinet tagits bort
Fiskmjöl
Köttmjöl
Fjäder-, hår- och ’chiquette’mjöl
Ull
Päls (1)
Hår
Mejeriprodukter
Hydrolyserade proteiner (2)
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d) Följande rader ska läggas till:
”B

Leonardite (obehandlat orga Endast om den erhålls som biprodukt vid gruvdrift
niskt sediment rikt på humus
syror)

B

Kitin (polysackarid som fram Endast om de erhålls från hållbart fiske, enligt definitionen
ställs ur skal av kräftdjur)
i artikel 3 e rådets förordning (EG) nr 2371/2002 (*) eller
från ekologiskt vattenbruk.

B

Organiskt rikt sediment från
sötvatten som bildats under
syrefria
betingelser
(t.ex.
sapropel)

Endast organiska sediment som är utvunna som bipro
dukter från verksamhet i sötvatten eller utvunna från tidi
gare sötvattenområden
I tillämpliga fall bör utvinning ske på ett sätt som orsakar
minsta möjliga påverkan på vattenmiljön.
Endast sediment från källor som är fria från föroreningar
av bekämpningsmedel, långlivade organiska föroreningar
och bensinliknande ämnen.
Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrvikt:
kadmium: 0,7; koppar: 70; nickel: 25; bly: 45; zink: 200;
kvicksilver: 0,4; krom (totalt): 70; krom (VI): ej påvisbart.

(*) Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna
inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, (EUT L 358, 31.12.2002, s. 59).”

2. Bilaga II ska ändras på följande sätt:
a) Avsnitten 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1. Ämnen med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung
Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

A

Azadiraktin utvunnet ur Azadi Insektsmedel
rachta indica (Nimträd)

A

Bivax

B

Hydrolyserade proteiner utom Lockämne. Endast för användning i enlighet med godkända
gelatin
användningsmetoder tillsammans med andra lämpliga pro
dukter i denna förteckning

A

Lecitin

Svampmedel

B

Vegetabiliska oljor

Medel mot insekter, kvalster, svamp och bakterier, grodd
hämmare
De produkter som avses i bilagan till kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (*)

A

Pyretriner utvunna ur Chrysant Insektsmedel
hemum cinerariaefolium

A

Kvassia utvunnet ur Quassia Insektsmedel, repellent
amara

Sårbalsam

(*) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153,
11.6.2011, s. 1).
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2. Mikroorganismer som används vid biologisk bekämpning av skadedjur

Godkännande

A

Namn

Mikroorganismer

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

De produkter som avses i bilagan till kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 och som inte
härrör från genetiskt modifierade organismer”

b) Avsnitt 4 ska ersättas med följande:

”4. Ämnen som endast får användas i fällor och/eller dispensrar

Godkännande

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

A

Feromoner

Lockämne; störningsfaktor för sexuell attraktion. Endast i
fällor och dispensrar
De produkter som avses i bilagan till genomförandeförord
ning (EU) nr 540/2011 (nummer 255, 258 och 259)

A

Pyretroider (endast deltametrin Endast i fällor med särskilda lockämnen. Endast mot Bactro
eller lambdacyhalotrin)
cera oleae och Ceratitis capitata Wied.”

c) Avsnitten 6 och 7 ska ersättas med följande:

”6. Andra ämnen som traditionellt används i ekologiskt jordbruk

Godkännande

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

B

Kopparföreningar i form av
kopparhydroxid,
kopparoxi
klorid, kopparoxid, bordeaux
vätska och tribasisk koppar
sulfat

Får endast användas som medel mot svamp och bakterier
med högst 6 kg koppar per hektar och år.
För fleråriga grödor får medlemsstaterna, genom undantag
från första stycket, föreskriva att gränsvärdet på 6 kg
koppar får överskridas under ett visst år, under förutsätt
ning att den genomsnittliga mängd som faktiskt har
använts under en 5-årsperiod som inbegriper det året och
de fyra föregående åren inte överstiger 6 kg.
Riskbegränsande åtgärder ska vidtas för att skydda vatten
och icke-målorganismer, t.ex. en buffertzon.
De produkter som avses i bilagan till genomförandeförord
ning (EU) nr 540/2011 (nummer 277)

A

Etylen

För eftermognad av banan, kiwi och kaki. Eftermognad av
citrusfrukter endast när detta ingår i en strategi för att före
bygga fruktflugeangrepp hos citrusfrukter. Blominduktion
hos ananas. Groningshämning av potatis och lök
Får endast godkännas för inomhusanvändning som tillväx
treglerande ämne. Får endast godkännas för yrkesmässigt
bruk.

A

Kaliumsalt (såpa) av fettsyror

Insektsmedel
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Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

A

Svavelkalk (kalciumpolysulfid)

Svampmedel

A

Paraffinolja

Medel mot insekter och kvalster
De produkter som avses i bilagan till genomförandeförord
ning (EU) nr 540/2011 (nummer 294 och 295)

A

Kvartssand

Repellent

A

Svavel

Medel mot svamp och kvalster

B

Repellenter (doftämnen) av Repellent
animaliskt eller vegetabiliskt Endast på ej ätbara delarna av grödan, och om grödan inte
ursprung/fårtalg
äts av får eller get
De produkter som avses i bilagan till genomförandeförord
ning (EU) nr 540/2011 (nummer 249)

7. Övriga ämnen
Godkännande

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

B

Aluminiumsilikat (kaolin)

Repellent

A

Kalciumhydroxid

Svampmedel endast i fruktträd, även i plantskolor, för att
bekämpa Nectria galligena

B

Laminarin

Utlösare av grödans egna försvarsmekanismer
Kelp ska antingen odlas ekologiskt i enlighet med artikel 6d
eller skördas på ett hållbart sätt i enlighet med artikel 6c

B

Kaliumkvävekarbonat (kalium Svampmedel och insektsmedel”
bikarbonat)

3. I bilaga V ska avsnitt 1 ersättas med följande:
”1. FODERRÅVAROR AV MINERALISKT URSPRUNG:

A

Kalkhaltiga marina skal

A

Kalkhaltiga havsalger (maerl)

A

Lithothamnion (kalkalg)

A

Kalciumglukonat

A

Kalciumkarbonat

A

Avfluorerat monokalcium
fosfat

A

Avfluorerat dikalciumfosfat

A

Magnesiumoxid
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A

Magnesiumsulfat

A

Magnesiumklorid

A

Magnesiumkarbonat

A

Kalciummagnesiumfosfat

A

Magnesiumfosfat

A

Mononatriumfosfat

A

Kalciumnatriumfosfat

A

Natriumklorid

A

Natriumvätekarbonat

A

Natriumkarbonat

A

Natriumsulfat

A

Kaliumklorid”
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4. I bilaga VI avsnitt 1 d ”Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel” ska posten Klinoptilolit ersättas med
följande:

Godkännande

”B

ID-nummer

1.

1g568

Ämne

Klinoptilolit av sedimentärt ursprung,
[alla arter)”

Beskrivning, villkor för
användning

