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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 592/2006                    2008/EES/78/10 
frá 12. apríl 2006 

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 annarri undirgrein 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 473/2002 frá 15. mars 2002 um breytingu á I., II. og 
VI. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um 
lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar 
að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum og um 
nákvæmar reglur varðandi sendingu upplýsinga um 
notkun koparefnasambanda (2) er leyfi til notkunar á 
moltnuðu eða gerjuðu húsasorpi í lífrænum búskap 
framlengt um fjögur ár, með ýmsum notkunarskilyrðum, 
meðan beðið er hugsanlegrar endurskoðunar á þessum 
skilyrðum eftir að því tímabili lýkur með tilliti til 
hugsanlegrar nýrrar löggjafar Bandalagsins um húsasorp. 

2) Fjögurra ára tímabilinu lýkur 31. mars 2006 og nýrri 
löggjöf Bandalagsins um notkun húsasorps hefur ekki 
enn verið komið á. Því er talið rétt að viðhalda leyfi til að 
nota moltnað eða gerjað húsasorp í lífrænum búskap með 
gildandi skilyrðum en án frekari tímatakmarkana. 

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

4) 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 þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún gildir frá 1. apríl 2006. 

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

Gjört í Brussel 12. apríl 2006. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Mariann FISCHER BOEL 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 104, 13.4.2006, bls. 13. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2006 frá 8. 
desember 2006 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 15, 29.3.2007, p. 12. 

(1) Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls.1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1916/2005 (Stjtíð. ESB L 307, 
25.11.2005, bls. 10). 

(2) Stjtíð. EB L 75, 16.3.2002, bls. 21. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 746/2004 (Stjtíð. ESB L 122, 26.4.2004, bls. 10).  
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VIÐAUKI 

Í töflunni í A-hluta II. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 (Áburðarefni og jarðvegsnæring) að því er varðar færsluna 
„Moltnað eða gerjað húsasorp“ er eftirfarandi fellt brott: „Aðeins á tímabili sem lýkur 31.mars 2006“. 

 
 
 
 
  


