
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAG-
ANNA 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 mat-
vælum (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/97 (2), einkum
fyrsta og öðrum undirlið 13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Fella ber ákvæði um eiginleika undirlags fyrir sveppafram-
leiðslu inn í I. viðauka svo hægt sé að stunda lífræna fram-
leiðslu á sveppum í öllum aðildarríkjunum við sömu fram-
leiðsluskilyrði.

Þeir þættir þessa undirlags, sem verða til við landbúnaðar-
framleiðslu, skulu að jafnaði koma frá bújörðum þar sem
lífræn framleiðsla er stunduð.

Ákveðinna efnisþátta þessa undirlags, svo sem hálms og
húsdýraáburðar, er þó eins og sakir standa ekki hægt að
afla í nægilegu magni úr lífrænni framleiðslu. Því er rétt að
mæla fyrir um ákveðinn aðlögunartíma svo framleiðendur
geti lagað sig að þessum nýju kröfum.

Samkvæmt þriðja undirlið 2. mgr. 7. gr. er hægt að setja
reglur sem skilgreina sérkröfur um merkingu afurða sem
framleiddar eru með hjálp tiltekinna afurða sem um getur
í II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91. Fyrir þessa
sérstöku framleiðslu er rétt að kveða á um merkingar á
aðlögunartímanum með upplýsingum um ólífrænan upp-
runa efnisþáttanna í undirlaginu.

Hafa ber í huga að skilgreina nánar þær kröfur sem mælt
er fyrir um í þessari reglugerð, sérstaklega með tilliti til
skilyrða við notkun, svo sem varðandi hámarksprósentu-
hluta þess húsdýraáburðar sem kemur ekki frá bújörðum
þar sem lífræn framleiðsla er stunduð og varðandi eigin-
leika og uppruna sveppflækjunnar. Undirbúningsvinnu

þar að lútandi ætti að hefja tímanlega svo henni verði lok-
ið áður en aðlögunartímanum lýkur.

Lengd aðlögunartímans má endurskoða með tilliti til
breytinga varðandi framboð á hálmi og húsdýraáburði
sem fellur til við lífrænu framleiðsluaðferðina.

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.

Breyta skal I. viðauka við reglugerð nr. 2092/91 eins og
fram kemur í viðauka þessarar reglugerðar.

2. gr.

1. Reglugerð þessi öðlast gildi 1. desember 1998.

2. Þrátt fyrir ákvæði liða 5.1 og 5.2 í I. viðauka má nota
eftirfarandi á aðlögunartímanum sem rennur út 
1. desember 2001:

– afurðir sem um getur í a-lið liðar 5.1 í viðaukanum
og koma ekki frá bújörðum þar sem lífræn fram-
leiðsla er stunduð en uppfylla þær kröfur sem um
getur í fyrsta til fjórða undirlið í A-hluta II. viðauka
við reglugerð (EBE) nr. 2092/91,

– og/eða afurðir sem um getur í lið 5.2 í viðaukanum
og koma ekki frá bújörðum þar sem lífræn fram-
leiðsla er stunduð en uppfylla, þar sem það á við,
þær kröfur sem um getur í A-hluta II. viðauka við
reglugerð (EBE) nr. 2092/91,

ef afurðirnar, sem um getur í a-lið liðar 5.1, eru ekki fáan-
legar frá bújörðum þar sem lífræn framleiðsla er stunduð
og viðkomandi eftirlitsaðili eða yfirvald viðurkennir að
þörf er á þeim.

Í slíkum tilfellum skulu merkingar og auglýsingar inni-
halda yfirlýsingu með orðunum „Sveppir ræktaðir á undir-
lagi úr víðræktun sem er leyfilegt í lífrænum landbúnaði
meðan á aðlögunartíma stendur“. Orðið „lífrænt“ í þessari
yfirlýsingu, annars staðar á miðanum og/eða á auglýsing-
um skal ekki vera meira áberandi en önnur orð í yfirlýs-
ingunni.
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(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 247, 5.9.1998, bls. 6, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/1999 frá 28. maí
1999 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

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

(2) Stjtíð. EB L 202, 30. 7. 1997, bls. 12.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1900/98

frá 4. september 1998

um breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu
landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum(*)



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

Gjört í Brussel 4. september 1998.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.
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Nr. 51/7 9. 11. 2000EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

VIÐAUKI

Við I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 bætist liður 5 svohljóðandi:

„5. Við framleiðslu á sveppum má nota undirlag ef það samanstendur einungis af
eftirfarandi efnisþáttum:

5.1. Húsdýraáburði og húsdýraskít (þar með töldum þeim afurðum sem um getur í fyrsta til
fjórða undirlið í A-hluta II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91):

a) sem kemur annaðhvort frá bújörðum þar sem lífræn framleiðsla er stunduð;

b) eða uppfyllir þau skilyrði sem um getur í fyrsta til fjórða undirlið A-hluta II. viðauka
við reglugerð (EBE) nr. 2092/91, þó ekki meira en sem nemur 25% (*), og einungis
þegar afurðin, sem er tilgreind í a-lið liðar 5.1, er ekki fáanleg.

5.2. Afurðum sem eru upprunnar í landbúnaði nema þær sem eru tilgreindar í lið 5.1 (t.d.
hálmur), frá bújörðum þar sem lífræn framleiðsla er stunduð.

5.3. Mó sem hefur ekki verið meðhöndlaður efnafræðilega.

5.4. Timbri sem hefur ekki verið meðhöndlað efnafræðilega eftir að það var höggvið.

5.5. Steinefnaafurðum úr A-hluta II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91, vatni og
jarðvegi.

(*) Þetta prósentuhlutfall er reiknað út miðað við þyngd allra þátta undirlagsins (fyrir utan yfirbreiðsluefni og viðbætt

vatn) áður en myltað er.“


