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                                               REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1481/2004                2008/EES/22/18 

frá 19. ágúst 2004 

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), einkum annarri og þriðju undirgrein 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með inngöngu nýrra aðildarríkja í Evrópusambandið nær 
leturgerðin fyrir kennimerki Bandalagsins, sem er 
skilgreind í grafísku handbókinni, sem mælt er fyrir um í 
hluta B.4 í V. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91, 
ekki lengur yfir öll þau rittákn og áherslumerki sem eru 
nauðsynleg í öllum opinberu tungumálunum. Því ber að 
bæta nýrri leturgerð í grafísku handbókina. 

2) Í þætti C í VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 
er skrá yfir innihaldsefni úr landbúnaðarafurðum, sem 
eru ekki framleidd með lífrænum aðferðum en sem 
heimilt er að nota í unnið fóður í samræmi við skilyrðin 
sem mælt er fyrir um í 5. gr. þeirrar reglugerðar, að því 
tilskildu að sýnt hafi verið fram á að slík innihaldsefni, 
framleidd með lífrænu framleiðsluaðferðinni, séu ekki til 
í nægilegu magni í Bandalaginu. 

3) Þegar staðfest hafði verið að lífrænt framleiddar 
dýragarnir væru ekki til í nægilegu magni í Bandalaginu 
var þætti C í VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 
2092/91 breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 473/2002 (2) í því skyni að bæta dýragörnum á 
skrána yfir innihaldsefni úr landbúnaði á 
aðlögunartímabili sem rennur út 1. apríl 2004. 

4) Komið hefur í ljós að enn er afar lítið framboð á lífrænt 
framleiddum dýragörnum og ólíklegt er að nægilegt 
magn af þeim verði til síðar. Því er nauðsynlegt að leyfa 
að þarmar, sem ekki eru framleiddir með aðferðum 
lífræns búskapar, séu notaðir án nokkurra tímamarka. 

5) Því ber að breyta reglugerð (EBE) nr. 2092/91 til 
samræmis við það. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EBE) nr. 2092/91 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað liðar 2.4 (Prentfrágangur) í B.4. í V. viðauka komi 
eftirfarandi: 

„Notið feitt, þrengt Frutiger- eða Myriad-letur í hástöfum 
fyrir textann. Leturstærðin skal minnkuð í samræmi við 
reglurnar í lið 2.6.“ 

2. Á eftir „Þarmar“ í lið C.3 í C-þætti VI. viðauka falli 
„einungis til 1. apríl 2004“ brott. 

2. gr. 

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

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

Gjört í Brussel 19. ágúst 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 272, 20.8.2004, bls. 11. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 56/2005 frá 29. apríl 
2005 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 46, 15.9.2005, bls. 21. 

(1) Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 746/2004 (Stjtíð. ESB L 122, 
26.4.2004, bls. 10). 

(2) Stjtíð. EB L 75, 16.3.2002, bls. 21. Reglugerðinni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 746/2004. 


