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             REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2144/2003             2006/EES/58/06 

frá 8. desember 2003 
um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 94/92 um nákvæmar reglur um innflutning frá þriðju löndum sem kveðið er á um  

í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 (*) 

 
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. 1452/2003 (2), einkum 
1. mgr. 11. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Skráin yfir þriðju lönd, sem tilteknar landbúnaðar-

afurðir, sem eru lífræn framleiðsla, verða að vera upp-
runnar í til að markaðssetja megi þær í Bandalaginu, 
sbr. 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, er 
sett fram í viðaukanum við reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EBE) nr. 94/92 (3) eins og henni var 
síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 545/2003 (4). Sú 
skrá var samin í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglu-
gerðar (EBE) nr. 2092/91. 

 
2) Argentínsk yfirvöld hafa farið þess á leit við fram-

kvæmdastjórnina að hún skrái nýjan eftirlits- og 
vottunaraðila í samræmi við reglugerð (EBE) 
nr. 94/92. Argentínsk yfirvöld hafa lagt fyrir fram-
kvæmdastjórnina allar nauðsynlegar ábyrgðir og 
upplýsingar til að sýna fram á að nýi eftirlits- og 
vottunaraðilinn uppfylli skilyrðin sem mælt er fyrir 
um í 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91. 

 
3) Áströlsk yfirvöld hafa tilkynnt framkvæmdastjórninni 

að tiltekinn eftirlitsaðili hafi endurskipulagt starfsemi 
sína og breytt heiti sínu. 

 
4) Ungverjaland lagði fram beiðni um að afurða-

flokkarnir í skránni, sem kveðið er á um í  
1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, yrðu 
rýmkaðir í því skyni að bæta þar við búfé og búfjár-
afurðum. Ungverjaland sendi þær upplýsingar sem 
krafist er skv. 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (EBE) 
nr. 94/92. 

 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 322, 9.12.2003, bls. 3. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2004 frá  
23. apríl 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 26.8.2004, bls. 3. 

(1) Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 206, 15.8.2003, bls. 17. 
(3) Stjtíð. EB L 11, 17.1.1992, bls. 14. 
(4) Stjtíð. ESB L 81, 28.3.2003, bls. 10. 

 
5) Athugun á þessum upplýsingum og viðræður við 

ungversk yfirvöld, sem fylgdu í kjölfarið, leiddu til 
þeirrar niðurstöðu að í þessum löndum væru reglur 
um framleiðslu og eftirlit með búfé og búfjárafurðum 
jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í reglugerð 
(EBE) nr. 2092/91. 

 

6) Sviss hefur farið þess á leit við framkvæmdastjórnina 
að hún breyti skilmálunum sem gilda um skráningu 
þess í samræmi við samkomulagið milli Evrópu-
bandalagins og Ríkjasambandsins Sviss um viðskipti 
með landbúnaðarafurðir (5), einkum 9. viðauka sam-
komulagsins um lífrænt framleiddar landbúnaðar-
afurðir og matvæli. 

 

7) Sviss hefur lagt fram þær upplýsingar sem krafist er 
skv. 5. mgr. 2. gr. reglugerðar (EBE) nr. 94/92. 
Athugun á upplýsingunum, sem lagðar voru fram, 
hefur leitt til þeirrar niðurstöðu að kröfurnar jafngildi 
þeim kröfum sem gerðar eru í löggjöf Bandalagsins. 

 

8) Yfirvöld á Nýja-Sjálandi hafa lagt fram nákvæmara 
heiti þess aðila sem gefur út vottorð. 

 

9) Því ber að breyta reglugerð (EBE) nr. 94/92 í 
samræmi við það. 

 

10) 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. 

 

Viðaukanum við reglugerð (EBE) nr. 94/92 er breytt eins og 
fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð. 

 

2. gr. 

 

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

________________  

(5)    Stjtíð. EB L 114, 30.4.2002, bls. 132. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 8. desember 2003. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 
VIÐAUKI 

 
Ákvæðum viðaukans við reglugerð (EBE) nr. 94/92 er breytt sem hér segir: 
 
1. Í 3. lið textans, þar sem fjallað er um Argentínu, bætist við undirliðurinn „— Food Safety SA“. 
 
2. Í 3. lið textans, þar sem fjallað er um Ástralíu, fellur þriðji undirliðurinn, „— Biological Farmers of Australia 

(BFA)“ brott og við bætist undirliðurinn „— Australian Certified Organic Inc.“. 
 
3. Í textanum, þar sem fjallað er um Ungverjaland, komi eftirfarandi í stað 1. liðar: 
 

„1. Afurðaflokkar: 
 

a) Óunnar afurðir frá akuryrkju, búfé og óunnar búfjárafurðir í skilningi a-liðar 1. mgr. 1. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 2092/91. 

 
b) Unnar landbúnaðarafurðir frá akuryrkju og búfjárafurðir til manneldis í skilningi b-liðar 1. mgr. 1. gr. 

reglugerðar (EBE) nr. 2092/91.“ 
 
4. Í 2. lið textans, þar sem fjallað er um Sviss, bætist eftirfarandi við á eftir þriðja undirlið: 
 

„— eða frá þriðja landi, enda hafi Sviss viðurkennt að reglur þess um framleiðslu og eftirlitskerfi séu jafngildar 
þeim reglum og því kerfi sem kveðið er á um í svissneskri löggjöf.“ 

 
5. Í textanum, þar sem fjallað er um Nýja-Sjáland, komi eftirfarandi í stað 4. liðar: 
 

„Aðili sem gefur út vottorð: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety 
Authority (NZFSA).“ 

 

 
 
 
 


