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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 330/1999 

frá 12. febrúar 1999 

um breytingu á C-hluta VI. viðauka við 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 mat-
vælum (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1900/98 (2), einkum 
8. mgr. 5. gr. og 13. gr., 

með hliðsjón af reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) 
nr. 207/93 frá 29. janúar 1993 um skilgreiningu á innihaldi 
VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 um lífræna 
framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi 
á landbúnaðarafurðum og matvælum og nákvæmar reglur 
um hvernig ber að hrinda ákvæðum 4. mgr. 5. gr. hennar í 
framkvæmd (3), eins og henni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 345/97 (4), einkum 5. mgr. 3. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
Í 4. mgr. 5. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 er kveðið á 
um að einungis sé heimilt að bæta innihaldsefnum úr 
landbúnaði við í C-hluta VI. viðauka hafi verið sýnt fram á 
að þau séu úr landbúnaði og ekki framleidd í nægilegu 
magni í bandalaginu í samræmi við reglurnar, sem mælt er 
fyrir um í 6. gr., eða að ekki sé unnt að flytja þau inn frá 
þriðju löndum í samræmi við reglurnar í 11. gr. 

Fram hefur komið að framboð á tilteknum afurðum í  
C-hluta VI. viðauka, sem eru framleiddar á lífrænan hátt, er 
nægilegt. Því ber að fella þessar afurðir brott úr C-hluta  
VI. viðauka. Einkum hefur framboð lífrænt ræktaðs 
rófusykurs aukist, en þó ekki í þeim mæli að spurn á 
markaði eftir þessu mikilvæga innihaldsefni sé svarað og 
því er að svo komnu máli of snemmt að fella þessa afurð 
brott úr C-hluta VI. viðauka. 

Nokkur aðildarríki hafa tilkynnt hinum aðildarríkjunum og 
framkvæmdastjórninni, í samræmi við málsmeðferðina sem 
mælt er fyrir um í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EBE)

                                                 
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1999, bls. 23, var nefnd 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/1999 frá 26. 
nóvember 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 247, 5. 9. 1998, bls. 6. 
(3) Stjtíð. EB L 25, 2. 2. 1993, bls. 5. 
(4) Stjtíð. EB L 58, 27. 2. 1997, bls. 38. 

nr. 207/93, að þau hafi heimilað notkun tiltekinna 
innihaldsefna úr landbúnaði, sem eru ekki tilgreind í  
C-hluta VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91. Fram 
hefur komið, að því er varðar sumar þessara tilkynntu 
afurða, að lífræn framleiðsla þeirra innan bandalagsins er 
ekki nægjanlega mikil og að ekki eru tök á að flytja þessar 
afurðir inn í samræmi við þær reglur sem mælt er fyrir um í 
11. gr. Því ber að bæta þessum afurðum við í C-hluta VI. 
viðauka. 

 

Veita ber umþóttunartíma fyrir tilteknar afurðir svo að nýta 
megi fyrirliggjandi vörubirgðir og greinin geti lagað sig að 
nýjum kröfum. 

 

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. 

 

Viðaukinn við þessa reglugerð kemur í stað C-hluta  
VI. viðauka reglugerðar (EBE) nr. 2092/91. 

 

2. gr. 

 

Heimilt er að nota eftirfarandi afurðir með sömu skilyrðum 
og þær afurðir sem eru tilgreindar í C-hluta VI. viðauka við 
reglugerð (EBE) nr. 2092/91 til 31. janúar 2000: aprík-
ósuþykkni (Prunus armeniaca), ylliberjaþykkni (Sambucus 
nigra), mangó (Mangifera indica), þurrkað duft eða þykkni 
af jarðarberjum (Fragaria vesca), fimmkryddablanda úr: 
fenniku (Foeniculum vulgare), negli (Syzygium arom-
aticum), engifer (Zingiber officinale), anísfræi (Pimpinella 
anisum) og kanil (Cinnamonum zeylanicum), kókosfitu, 
kakófitu og sterkju úr korni og hnýðum sem hefur ekki 
verið breytt með efnafræðilegum aðferðum. 

 

3. gr. 

 

Reglugerð þessi öðlast gildi 15. mars 1999. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.  
 

Gjört í Brussel 12. febrúar 1999. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,  

Franz FISCHLER  

framkvæmdastjóri.  

 ______  
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VIÐAUKI 

 
�C-HLUTI ― INNIHALDSEFNI ÚR LANDBÚNAÐI SEM ERU EKKI FRAMLEIDD MEÐ 

LÍFRÆNNI AÐFERÐ OG UM GETUR Í 4. MGR. 5. GR. REGLUGERÐAR (EBE) 
NR. 2092/91 

 

C.1. Óunnar afurðir úr jurtaríkinu sem og afurðir fengnar úr þeim með vinnsluaðferðum sem um getur í 
skilgreiningu í a-lið 2. mgr.: 

C.1.1. Ætir ávextir, hnetur og fræ: 
Indíukirsiber (acerola) Malpighia punicifolia 
Akörn Quercus spp 
Kasúhnetur Anacardium occidentale 
Kólahnetur Cola acuminata 
Geitasmári Trigonella foenum-graecum 
Stikilsber Ribes uva-crispa 
Píslaraldin  Passiflora edulis 
Papæjualdin Carica papaya 
Furuhnetur Pinus pinea 
Hindber (þurrkuð) Rubus ideum 
Rifsber (þurrkuð) Ribes rubrum 

C.1.2. Ætt krydd og kryddjurtir: 

Allrahanda Pimenta dioica 

Kardimomma Fructus cardamomi (minoris) (malabariensis) 
Elettaria cardamomum 

Kanill Cinnamomum zeylanicum 

Negull Syzygium aromaticum 

Engifer Zingiber officinale 

Piparrótarfræ Armoracia rusticana 

Litla galanga Alpinia officinarum 

Brunnperla Nasturtium officinale 

C.1.3. Ýmislegt: 

 Þörungar, þar með talið þang og þari 

C.2. Afurðir úr jurtaríkinu, unnar með aðferðum sem um getur í skilgreiningu í b-lið 2. mgr.: 

C.2.1. Fituefni og olíur, hreinsaðar eða óhreinsaðar, en sem hefur ekki verið efnafræðilega umbreytt, úr 
öðrum plöntum en: 

Kakótré Theobroma cacao 

Kókospálma Cocos nucifera 

Ólífutré Olea europaea 

Sólfífli Helianthus annuus 

C.2.2. Sykrur; sterkja; aðrar afurðir úr korni og rótar- eða stöngulhnýðum: 

Rófusykur 

Frúktósi 

Hríspappír 

Sterkja úr hrísgrjónum og amýlópektínríkum maís (vaxmaís) 
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C.2.3. Ýmislegt: 

Karrí úr: 
— Kóríandra Coriandrum sativum 
— Sinnepi Sinapis alba 
— Fenniku Foeniculum vulgare 
— Engifer Zingiber officinale 
Prótín úr ertum Pisum spp 

Romm: eingöngu bruggað úr sykurreyrssafa 

C.3. Dýraafurðir: 

Vatnalífverur aðrar en eldislífverur 
Áfaduft 
Gelatín 
Hunang 
Laktósi 
Mysuduft („herasuola“)“ 

 ___________  
 

 


