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                                            REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2076/2004                   2008/EES/22/27 
frá 3. desember 2004 

um fyrstu aðlögun á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003   
                                                um áburð (EDDHSA og þrífosfat) (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2003/2003 frá 13.október 2003 um áburð (1), einkum 1. 
og 3. mgr. 31. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 2003/2003 er kveðið á um að 
heimilt sé að gefa áburði, sem tilheyrir tegund áburðar 
sem skráð er í I. viðauka við þá reglugerð og uppfylla 
skilyrði sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð, heitið 
„EB-áburður“. 

2) Einn þeirra fosfatáburða, sem skráðir eru í töflu A2 í I. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003, er þrífosfat 
(TSP), en ein viðmiðunanna til að merkja það er „fosfór 
gefið upp sem P2O5, leysanlegt í hlutlausu 
ammóníumsítrati, þar sem a.m.k. 93% af uppgefnu 
magni P2O5 skal vera vatnsleysanlegt“. 

3) Því meiri sem vatnsleysni þrífosfats er þeim mun betur 
nýtist það við ræktun. Fyrr á tímum skorti jarðveg í 
Evrópu almennt fosfór og hið háa lágmarksgildi 93% 
vatnsleysni þess var réttlætt með því að bæta þyrfti úr 
þeim skorti. 

4) Nú hefur ástandið breyst og í jarðvegi skortir víða ekki 
lengur fosfór og þó að dæmi séu um skilyrði jarðvegs 
eða uppskeru, sem enn kallar á lágmarksvatnsleysni 
þrífosfats, mun þrífosfat með 85% lágmarksvatnsleysni 
oft vera jafngagnlegt fyrir evrópskan jarðveg og 
uppskeru. 

5) Notendum þrífosfats skal þar af leiðandi heimilt að velja 
á milli þrífosfats með 85% lágmarksvatnsleysni, eða 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 359, 4.12.2004, bls. 25. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/2005 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. 26. 

(1) Stjtíð. ESB L 304, 21.11.2003, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð ráðsins (EB) nr. 885/2004 (Stjtíð. ESB L 168, 1.5.2004, bls. 1). 

slíks fosfats með hærri vatnsleysni, eftir því hvað hentar 
jarðvegi og uppskeru á hverjum stað. Færsluna um 
þrífosfat í töflu A2 í I. viðauka við reglugerð (EB) 
2003/2003 skal aðlaga í samræmi við það. 

6) Natríumsalt EDDHSA og vörur fengnar með þéttingu 
(EDDHSA) hafa verið í notkun í 15 ár, einkum á Spáni, 
Frakklandi og Ítalíu sem lífræn klóbindiefni fyrir 
snefilefni. Reynslan sýnir að það er gagnlegur áburður 
og að umhverfinu stafar engin hætta af honum. 

7) Einkum er klóbundið járn með EDDHSA notað til að 
leiðrétta járnskort og til að vinna bót á fölvasýki af 
völdum járnskorts. Mælt er með því fyrir margar 
jurtategundir, einkum fyrir ávaxtatré s.s. sítrusávaxta-, 
apríkósu-, lárperu-, plómu- og ferskjutré; einnig er það 
notað fyrir vínber, lágvaxna runna og jarðarber.  

8) Útrýming fölvasýki af völdum járnskorts og einkenna 
hennar tryggir grænt lauf, ásamt góðum vexti og þroskun 
ávaxta fyrir uppskeru. 

9) Varðandi áhrif á jarðveginn og umhverfið fer EDDHSA í 
gegnum efnafræðilegt niðurbrotsferli í jarðveginum og er 
það tiltölulega hægfara en myndar ekki nein hættuleg 
efni. Það veldur ekki heldur neinum seltuvanda í 
jarðveginum. 

10) Því skal bæta EDDHSA á skrá yfir leyfð, lífræn 
klórbindiefni fyrir snefilefni í I. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 2003/2003. 

11) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 2003/2003 til 
samræmis við það. 

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 32. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2003/2003. 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2. gr 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta 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 3. desember 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 



   
 

 

VIÐAUKI 
 
Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2003/2003 er breytt sem hér segir: 
 
a) Í stað færslu 2 c) í töflu A.2 um þrífosfat komi eftirfarandi: 

Nr. Tegundarheiti Upplýsingar um framleiðsluaðferð og 
undirstöðuefni 

Lágmarksinnihald næringarefna 
(% miðað við þyngd) 

Upplýsingar um hvernig næringarefnin skuli 
gefin upp 

Aðrar kröfur 

Aðrar upplýsingar um tegundarheiti 
Skylduupplýsingar um 
næringarefnainnihald. 

Form og leysni næringarefna. 
Aðrar viðmiðanir 

1 2 3 4 5 6 

„2 c) Þrífosfat Vara unnin með efnahvörfum úr 
möluðu málmfosfati með fosfórsýru, 
þar sem einkalsíumfosfat er 
undirstöðuefni 

38% P2O5 
Fosfór gefinn upp sem P2O5, 
leysanlegur í hlutlausu ammóníum-
sítrati, þar sem a.m.k. 85% af 
uppgefnu magni P2O5 skal vera 
vatnsleysanlegt 
Sýnastærð 3 g 

 Fosfórpentoxíð leysanlegt í hlutlausu 
ammóníumsítrati 
 
Vatnsleysanlegt fosfórpentoxíð“ 

 

b) Í lið E 3.1 bætist eftirfarandi liður við: 
 

„Natríumsalt og: 
 

etýlendíamíndí-(2-hýdroxý 5 súlfófenýledik)-sýra EDDHSA C18H20O12N2S2 + 
 

og vörur fengnar með þéttingu n*(C12H14O8N2S)“ 
 

 
 

 

 

24.4.2008 
 

EES-viðbæ
tir við Stjórnartíðindi Evrópusam

bandsins
N

r. 163


