
Nr. 76/158  18.12.2008 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1318/2005                   2008/EES/76/29 

frá 11. ágúst 2005 

um breytingu á II. 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 
matvælum (1), einkum öðrum undirlið 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í samræmi við málsmeðferðina, sem kveðið er á um í 4. 
mgr. 7. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, hafa tiltekin 
aðildarríki, frá því 2002, lagt fram upplýsingar í því 
skyni að bæta tilteknum afurðum við í II. viðauka við 
reglugerðina. 

2) Kalkleðja, aukaafurð sem fellur til við framleiðslu á 
vakúmsalti úr saltvatni sem finnst í fjöllum, er talin afar 
mikilvæg fyrir sérstakar jarðvegsbætur og næringarþarfir 
í sumum aðildarríkjum og sýnt hefur verið fram á að hún 
hafi engin skaðleg áhrif á umhverfið. 

3) Sýnt hefur verið fram á að kalsíumhýdroxíð sé afar 
mikilvægt við varnir gegn sveppasjúkdómum í aldin-
trjám í ákveðnu loftslagi. Erfitt er að koma við vörnum 
gegn þessum sjúkdómum í lífrænni framleiðslu og þær 
krefjast notkunar kopars, en draga má úr notkun hans 
með hjálp kalsíumhýdroxíðs. 

4) Etýlen er þegar skráð í B-hluta II. viðauka við reglugerð 
(EBE) nr. 2092/91 sem efni sem hefð er fyrir að nota í 
lífrænum búskap. Rétt er að bæta við notkunarskilyrði 
efnisins til að þau nái yfir, auk banana, tilgreinda aðra 
ávexti þar sem etýlen er nauðsynlegt við framleiðsluna. 

5) Því ber að breyta II. viðauka við 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 
með 14. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

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 11 ágúst 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Mariann FISCHER BOEL 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 210, 12.8.2005, bls. 11. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2006 frá 22. 
september 2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 60, 30.11.2006, p. 27. 

(1) Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2254/2004 (Stjtíð. ESB L 385, 
29.12.2004, bls. 20). 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 er breytt sem hér segir: 

1. eftirfarandi bætist við í töfluna í A-hluta „Áburðarefni og jarðvegsnæring“ á eftir „kalkleðja úr sykurframleiðslu“: 

Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu og notkunarskilyrði 
„Kalkleðja úr vakúmsaltframleiðslu Aukaafurð framleiðslu á vakúmsalti úr saltvatni sem 

finnst í fjöllum 
 
Eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald viðurkenni nauðsyn 
afurðarinnar“ 

2. eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. lið „Plöntuvarnarefni“ í B-hluta „Varnarefni“: 

a) í stað færslu um „etýlen“ í töflu IV, „Önnur efni sem hefð er fyrir að nota í lífrænum búskap“, komi eftirfarandi: 

Heiti Lýsing kröfur um samsetningu og notkunarskilyrði 
„(*) „(*) Etýlen Þroskun banana, kívís og kakís; framköllun blómgunar 

á ananas 
 
Þörfin viðurkennd af eftirlitsaðila eða -yfirvöldum.“ 

b) eftirfarandi tafla V bætist við: 

„V. „Önnur efni 

Heiti Lýsing, kröfur um samsetningu og notkunarskilyrði 
Kalsíumhýdroxíð Sveppaeyðir 

 
Aðeins í aldintrjám, þ.m.t. í gróðrarstöðvum, til varnar 
gegn nectria galligena“ 
 

 

 

 

 

 


