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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1488/97

frá 29. júlí 1997

um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna
framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á

landbúnaðarafurðum og matvælum(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 frá 24. júní
1991 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar
að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum (1), eins og henni
var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 418/96 (2), einkum 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í samræmi við lið 1a í 7. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 gilda
skilyrðin, sem kveðið er á um í 1. mgr. þeirrar reglugerðar, ekki
um efni sem voru í almennri notkun fyrir samþykkt þeirrar
reglugerðar í samræmi við reglur um góðar starfsvenjur í lífrænum
búskap sem er fylgt í bandalaginu.

Nokkur aðildarríki hafa komið viðeigandi upplýsingum á framfæri
við framkvæmdastjórnina að því er varðar efni sem voru í almennri
notkun í lífrænum búskap á yfirráðasvæði þeirra fyrir 24. júní
1991 og eru ekki talin með í II. viðauka við reglugerð (EBE)
nr. 2092/91. Þau hafa og bent á að enn sé almenn notkun þessara
efna heimil í landbúnaði í viðkomandi aðildarríkjum. Athugun á
beiðnum aðildarríkjanna hefur leitt í ljós að rétt sé á þessu stigi að
telja efnið ,,leir“ til viðbótarjarðvegsnæringarefna og eftirtalin
efni til plöntuvarnarefna: asadíraktín, býflugnavax, tiltekin
koparsambönd, etýlen, gelatín, kalíumálúm, brennisteinskalk,
lesitín, útdrátt úr Nicotiana tabacum, efnablöndur úr örverum,
jarðolíur, kalíumpermanganat og kvarssand.

Í þessu sambandi ber að telja með tiltekin efni (moltnað húsasorp,
kalkleðju frá sykurhreinsunarstöðvum) sem hefð er fyrir notkun
á í nýjum aðildarríkjum (Austurríki, Finnlandi, Svíþjóð).

Enn fremur hafa sum aðildarríki beðið um að tiltekin önnur
áburðarefni, plöntuvarnarefni og önnur efni, sem eru notuð í
landbúnaði, verði talin með í II. viðauka við reglugerð (EBE)
nr. 2092/91 í því skyni að heimila notkun þessara efna í lífrænum
búskap. Athugun á þessum beiðnum hefur leitt í ljós að
díammóníumfosfat og tiltekin pýretróíð fullnægja kröfum 1. mgr.
7. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, þar eð þessi efni eru aðeins
samþykkt til notkunar í gildrum, það sama á einnig við um
vatnsrofin prótín til notkunar í gildrum, eða til viðurkenndrar
notkunar ásamt öðrum plöntuvarnarefnum sem um getur í
B-þætti II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91.

Taka skal moltnað húsasorp, kalkleðju frá
sykurhreinsunarstöðvum, útdrátt úr Nicotiana tabacum,
koparsambönd, jarðolíur, metaldehýðgildrur og pýretróíðgildrur
upp í viðaukann í fimm ár meðan beðið er niðurstaðna frekari
rannsóknar sem gera skal í þeim tilgangi að skýra kröfurnar enn
frekar eða hugsanlega finna aðrar lausnir til að leysa þessi efni af
hólmi. Hefja ber þessa nýju rannsókn eins fljótt og auðið er og
styðjast við frekari upplýsingar sem aðildarríkjunum, sem
hyggjast halda áfram notkun þessara efna, ber að láta í té.

Ákvarða ber skilyrði sem takmarka notkun tiltekinna áburðarefna
og allra plöntuvarnarefna og/eða kröfur sem gilda um samsetningu
þessara efna. Kanna ber hið fyrsta, og eigi síðar en 30. júní 1999,
hvort takmarka beri enn frekar skilyrði fyrir notkun
koparsambanda og útdráttar úr Nicotiana tabacum í tengslum við
tiltekna ræktun og skaðvalda.

Komið hefur í ljós að tiltekin plöntuvarnarefni í B-þætti II. viðauka
við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 eru ekki notuð og því er unnt að
fella þau brott úr viðaukanum.

Tiltekin aðildarríki hafa farið fram á að tilteknum efnum verði
bætt við í VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 og strangari
skilyrði verði sett fyrir notkun tiltekinna efna sem ekki eru úr
landbúnaði og þegar hafa verið felld inn í viðaukann. Athugun á
þessum beiðnum hefur leitt í ljós að þær fullnægja kröfunum sem
mælt er fyrir um í 4. mgr. 5. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 og
kröfum 2. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EBE)
nr. 207/93 (3), eins og henni var breytt með reglugerð (EB)
nr. 345/97 (4).

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 202, 30.7.1997, bls. 12, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/98 frá 4. júlí
1998 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 198, 22. 7. 1991, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 59, 8. 3. 1996, bls. 10.

(3) Stjtíð. EB nr. L 25, 2. 2. 1993, bls. 5.

(4) Stjtíð. EB nr. L 58, 27. 2. 1997, bls. 38
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Gera ber ráð fyrir umþóttunartíma til að ráðstafa birgðum efna
sem eru felld út eða einungis leyfð að uppfylltum ströngum
skilyrðum.

Breyta ber reglugerð (EBE) nr. 2092/91 í samræmi við það.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í
samræmi við álit nefndarinnar sem um getur í 14. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 2092/91.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

II. og VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 skal breytt í
samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Heimilt er að nota áfram efni, sem eru talin upp í B-þætti
II. viðauka og B- og C-þætti VI. viðauka við reglugerð (EBE)
nr. 2092/91 fyrir gildistökudag þessarar reglugerðar, samkvæmt
áður gildandi skilyrðum uns uppsafnaðar birgðir eru uppurnar,
þó eigi lengur en til 31. mars 1998.

Heimilt er að nota áfram efnin, sem um getur í II. og VI. viðauka
við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 með strangari skilyrðum en þeim
sem giltu áður en þessi reglugerð öðlaðist gildi, samkvæmt áður
gildandi skilyrðum uns uppsafnaðar birgðir eru uppurnar, þó eigi
lengur en til 31. mars 1998.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 29. júlí 1997.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

1. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á A-þætti II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91:

a) Eftirfarandi komi í stað titilsins:

,,Áburðarefni og jarðvegsnæring“.

b) Eftirfarandi titill bætist við undir fyrirsögn viðaukans:

,,Almenn skilyrði sem gilda fyrir öll efni:

- notkun fari eftir ákvæðum I. viðauka,

- notkun fari aðeins eftir gildandi ákvæðum laga um áburðarefni í hverju aðildarríki.“

c) Eftirtöldum efnum er skotið inn á eftir ,,Fljótandi húsdýraúrgangur“:

Heiti Lýsing; kröfur um samsetningu; notkunarskilyrði

,,- Moltnað húsasorp Molta úr flokkuðu húsasorpi; aðeins úrgangur úr jurta-
og dýraríki;

framleitt í lokuðu söfnunarkerfi sem er undir eftirliti og
viðkomandi aðildarríki samþykkir;

hámarksmagn í mg/kg af þurrefni: kadmíum: 0,7; kopar: 70;
nikkel: 25; blý: 45; sink: 200; kvikasilfur: 0,4; króm (alls): 70;
króm (VI): 0 (*);

aðeins á tímabili sem lýkur 31. mars 2002;

viðkomandi eftirlitsaðili eða -yfirvöld skulu viðurkenna þörfina.

                          (*) Ákvörðunarmörk

d) Eftirtöldu efni er skotið inn á eftir ,,Mór“:

e) Eftirfarandi bætist við í dálkinn ,,Lýsing; kröfur um samsetningu; notkunarskilyrði“ með tilliti
til efnanna sem um getur hér á eftir:

Heiti Lýsing; kröfur um samsetningu; notkunarskilyrði

,,Leir (t.d. perlusteinn,
vermikúlít o.s.frv.)“

Heiti Lýsing; kröfur um samsetningu; notkunarskilyrði

,,Skinn hámarksmagn króms (VI) í mg/kg af þurrefni: 0 (*)

                          (*) Ákvörðunarmörk“
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f) Eftirfarandi komi í stað efnisins ,,Þang og þangafurðir“ og viðeigandi ,,Lýsing; kröfur um

samsetningu; notkunarskilyrði“:

Heiti Lýsing; kröfur um samsetningu; notkunarskilyrði

,,Þang og þangafurðir Aflað beint með:
i) eðlisfræðilegum aðferðum, m.a. afvötnun, frystingu

og mölun
ii) útdrætti með vatni eða súrum eða basískum

vatnslausnum
iii) gerjun

viðkomandi eftirlitsaðili eða -yfirvöld skulu
viðurkenna þörfina.“

g) Eftirtöldum efnum er bætt við á eftir ,,Kalsíumsúlfat (gifs)“:

Heiti Lýsing; kröfur um samsetningu; notkunarskilyrði

,,Kalkleðja frá Viðkomandi eftirlitsaðili eða -yfirvöld skulu viðurkenna þörfina;
sykurhreinsunarstöðvum

aðeins á tímabili sem lýkur 31. mars 2002.

2. Eftirfarandi komi í stað B-þáttar II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91:

,,B. PLÖNTUVARNAREFNI

Almenn skilyrði sem gilda fyrir öll efni sem innihalda eða eru sett saman úr eftirtöldum virkum
efnum:

- notkun fari eftir ákvæðum I. viðauka,

- þau fullnægi sérákvæðum gildandi laga um plöntuvarnarefni í aðildarríkinu þar sem efnið
er notað (ef við á(*)).

I. Efni úr jurta- eða dýraríki

Heiti Lýsing; kröfur um samsetningu; notkunarskilyrði

Asadíraktín, útdráttur úr Skordýraeitur;
Azadirachta indica
(trjátegund)

ber að nota einvörðungu á móðurplöntur við fræframleiðslu og
foreldraplöntur við framleiðslu annarra plöntuæxlunarefna og á
skrautjurtir.

(*) Býflugnavax Efni til að bera á sár á trjám

Gelatín Skordýraeitur

(*) Vatnsrofin prótín Aðdráttarefni;

til leyfilegrar notkunar einvörðungu með öðrum viðeigandi efnum
sem um getur í þessum B-þætti við II. viðauka.

Lesitín Sveppaeyðir
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Heiti Lýsing; kröfur um samsetningu; notkunarskilyrði

Útdráttur (vatnslausn) úr Skordýraeitur;
Nicotiana tabacum

eingöngu gegn blaðlús í ávaxtatrjám á heittempruðum svæðum
 (t.d. appelsínu- og sítrónutrjám) og við ræktun í hitabeltinu
(t.d. banana); ber einungis að nota í byrjun vaxtartímans;

viðkomandi eftirlitsaðili eða -yfirvöld skulu viðurkenna þörfina;

aðeins á tímabili sem lýkur 31. mars 2002.

Plöntuolíur Skordýraeitur, mauraeitur, sveppaeyðir og spírunarlati
(t.d. myntu-, furu- og
kúmenolía).

Pýretrín, útdráttur úr Skordýraeitur
Chrysanthemum
cinerariaefolium.

Kvassía, útdráttur úr Skordýraeitur, fráhrindandi efni
Quassia amara.

Rótenón, útdráttur úr Skordýraeitur;
Derris spp.,Lonchocarpus
spp. og Terphrosia spp.

viðkomandi eftirlitsaðili eða -yfirvöld skulu viðurkenna þörfina;

                          (*) Efnin, sem eru merkt með (*), eru í tilteknum aðildarríkjum ekki talin til plöntuvarnarefna og því gilda
ákvæði laga um plöntuvarnarefni ekki um þau.

II. Örverur notaðar til lífrænnar plágueyðingar

Heiti Lýsing; kröfur um samsetningu; notkunarskilyrði

Örverur (gerlar, veirur og Eingöngu efni sem eru ekki erfðabreytt í skilningi tilskipunar
sveppir) t.d. Bacillus 90/220/EBE (1).
thuringensis, Granulosis
virus, o.s.frv.

                          (¹) Stjtíð. nr. L 117, 8. 5. 1990, bls. 15.

III. Efni til notkunar í gildrum og/eða skömmturum

Almenn skilyrði

- gildrurnar og/eða skammtararnir skulu hindra að efnin komist út í umhverfið og koma í
veg fyrir að þau komist í snertingu við plönturnar sem verið er að rækta;

- safna ber gildrunum saman að notkun lokinni og farga þeim á öruggan hátt.
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Heiti Lýsing; kröfur um samsetningu; notkunarskilyrði

(*) Díammóníumfosfat Aðdráttarefni;

einungis í gildrum.

Metaldehýð Lindýraeitur;

eingöngu í gildrum sem innihalda efni sem hrinda frá æðri
dýrategundum;

saðeins á tímabili sem lýkur 31. mars 2002.

Ferómón Skordýraeitur, aðdráttarefni;

í gildrum og skömmturum.

Pýretróíð (eingöngu Skordýraeitur;
deltametrín eða
lambdasýhalótrín) eingöngu í gildrum sem innihalda sérstök aðdráttarefni;

eingöngu gegn Batrocera oleae og Ceratitis capitata wied;

viðkomandi eftirlitsaðili eða -yfirvöld skulu viðurkenna þörfina;

aðeins á tímabili sem lýkur 31. mars 2002.

                           (*) Efnin, sem eru merkt með (*), eru í tilteknum aðildarríkjum ekki talin til plöntuvarnarefna og því gilda
ákvæði laga um plöntuvarnarefni ekki um þau.

IV. Önnur efni sem hefðbundin notkun er fyrir í lífrænum búskap

Heiti Lýsing; kröfur um samsetningu; notkunarskilyrði

Kopar sem koparhýdroxíð, Sveppaeyðir;
koparoxýklóríð,
(þríbasískt) koparsúlfat,
kúpróoxíð aðeins á tímabili sem lýkur 31. mars 2002;

viðkomandi eftirlitsaðili eða –yfirvöld skulu viðurkenna þörfina.

(*) Etýlen Efni til að þroska banana

Kalíumsalt af fitusýrum Skordýraeitur
(grænsápa)

(*) Kalíumálúm (kalínít) Efni sem kemur í veg fyrir þroska banana

Brennisteinskalk Sveppaeyðir, skordýraeitur, mauraeitur;
(Kalsíumpólýsúlfíð)

einungis til meðferðar á ávaxtatrjám, ólífutrjám og vínviði á
veturna.

Steinolía Skordýraeitur, mauraeitur



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB15.4.1999 Nr.16/65

Heiti Lýsing; kröfur um samsetningu; notkunarskilyrði

Jarðolíur Skordýraeitur, sveppaeyðir;

einungis fyrir ávaxtatré, vínvið, ólífutré og við ræktun í
hitabeltinu (t.d. banana);

aðeins á tímabili sem lýkur 31. mars 2002;

viðkomandi eftirlitsaðili eða -yfirvöld skulu viðurkenna þörfina.

Kalíumpermanganat Sveppaeyðir, gerlaeyðir;

einungis fyrir ávaxtatré, ólífutré og vínvið.

(*) Kvarssandur Fráhrindandi efni

Brennisteinn Sveppaeyðir, mauraeitur, fráhrindandi efni

                           (*) Efnin, sem eru merkt með (*), eru í tilteknum aðildarríkjum ekki talin til plöntuvarnarefna og því gilda
ákvæði laga um plöntuvarnarefni ekki um þau.“

3. Eftirfarandi breytingar eru gerðar á VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91:

a) Eftirfarandi komi í stað undirliðar A.5 (Steinefni - þar með talin snefilefni - og vítamín):

,,A.5 Steinefni (þar með talin snefilefni), vítamín, amínósýrur og önnur köfnunarefnissambönd

Steinefni (þar með talin snefilefni), vítamín, amínósýrur og önnur köfnunarefnissambönd eru
aðeins leyfð að því tilskildu að lög mæli fyrir um notkun þeirra í viðkomandi matvælum.“

b) Eftirfarandi breytingar eru gerðar á B-þætti:

i) Eftirfarandi komi í stað sérstakra skilyrða með tilliti til natríumhýdroxíðs:

,,- Sykurframleiðsla

- olíuframleiðsla úr repjufræi (Brassica spp) einungis á tímabili sem lýkur 31. mars
2002“.

ii) Eftirfarandi efni er skotið inn á eftir ,,Natríumkarbónat“:

Heiti Sérstök skilyrði

,,Sítrónusýra olíuframleiðsla og vatnsrof sterkju“

c) Eftirfarandi efni er fellt brott í undirlið C.2.3 í C-þætti:

,,Sítrónusafi“.


