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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EBE) nr. 3457/92

frá 30. nóvember 1992

um nákvæmar reglur um skoðunarvottorð vegna innflutnings frá þriðju löndum til
bandalagsins, sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna

framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og
matvælum(*)

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 350, 1. 12. 1992, bls. 56, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/94 frá 15.
desember 1994 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 198, 22. 7. 1991, bls. 1.

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu,

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
b-lið 3. mgr. og 4. mgr. 11. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Nauðsynlegt er að ákveða innihald og fyrirmynd
skoðunarvottorðs sem á að fylgja framleiðsluvörum sem eru
fluttar inn frá þriðju löndum og ætlaðar til markaðssetningar sem
vörur framleiddar með lífrænum aðferðum.

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.
1. Skoðunarvottorðið sem um getur í b-lið 1. mgr. 11. gr.

reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 er gefið út af útgefanda,
sem er samþykktur að lokinni þeirri athugun sem kveðið er

á um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 94/
92 (2) með það fyrir augum að semja skrá sem er sett fram
í viðauka við þá reglugerð, að því er varðar þriðja land þar
sem afurðin var framleidd og tilreidd og þaðan sem hún
var send til bandalagsins.

Gefa skal út vottorð fyrir sérhvern viðtakanda.

2. Skoðunarvottorðið skal samið á einu af opinberum
tungumálum bandalagsins og fyllt út, að undanskilinni
stimplun og undirskrift, annaðhvort eingöngu með
hástöfum eða eingöngu með vélritun og helst á einu af
opinberum tungumálum ákvörðunaraðildarríkis.

3. Skoðunarvottorðið skal vera ein síða og skal frumritið fylgja
framleiðsluvörunni. Á öll afrit af vottorðinu skal prenta
eða stimpla ,,afrit“ eða ,,eftirrit“.

4. Fyrirmynd að skoðunarvottorðinu er sett fram í
viðaukanum.

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á fimmtánda degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins

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

Gjört í Brussel 30. nóvember 1992.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ray MAC SHARRY

framkvæmdastjóri

(2) Stjtíð. EB nr. L 11, 17. 1. 1992, bls. 14.
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VIÐAUKI
Fyrirmynd að skoðunarvottorði vegna innflutnings lífrænna

framleiðsluvara til Evrópubandalagsins.

Fyrirmynd að vottorðinu er ákveðið að því er varðar:

- texta,

- snið,

- staðsetningu og stærð reita.
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VOTTORÐ EVRÓPUBANDALAGSINS
VEGNA INNFLUTNINGS LÍFRÆNNA FRAMLEIÐSLUVARA TIL EVRÓPUBANDALAGSINS

1. Útgefandi vottorðs (nafn og heimilisfang) 2. Reglugerð (EBE) nr. 2092/91, 11. gr.

Tilvísunarnúmer vottorðs

3. Útflytjandi framleiðsluvöru 4. Gæðaeftirlit* (nafn og heimilisfang)
(nafn og heimilisfang)

5. Framleiðandi eða vinnslustöð framleiðsluvöru* 6. Sendingarland
(nafn og heimilisfang)

7. Viðtakandi framleiðsluvöru í bandalaginu 8. Viðtökuland
(nafn og heimilisfang)

9. Heimilisfang viðtökustaðar*

10. Merki og númer, númer á umbúðum, 11. Brúttó massi (kg)
fjöldi og tegund.
Viðskiptaheiti framleiðsluvöru. 12. Nettó massi (kg)

13. Aðrar einingar *

14. Yfirlýsing útgefanda vottorðsins.
Hér með vottast að fyrrnefndar framleiðsluvörur eru framleiddar í samræmi við framleiðslureglur og
skoðunarreglur um lífrænar framleiðsluaðferðir, settar fram af gæðaeftirlitinu sem um getur í 4. reit
sem fylgist með því að þeim sé hlítt.

15. Viðbótaryfirlýsing (ef við á)

16. Útgáfustaður vottorðs Stimpill útgefanda

Dagsetning

Nafn og undirskrift umboðsmanns

* Skýringar

4. reitur: Gæðaeftirlit þar sem fylgst er með því að farið sé að reglum um lífrænar framleiðsluaðferðir.

5. reitur: Fyrirtæki þar sem síðast var unnið við framleiðslulotuna (að vinnslu, pökkun, merkingu).

9. reitur: Heimilisfang fyrirtækis þar sem framleiðslulotan er afhent, ef heimilisfangið er ekki það sama og í 7. reit.

13. reitur: T.d. magn í lítrum ef um vökva er að ræða, sem ber að tilgreina sem viðbót við yfirlýsingarnar í 11. og 12. reit, ef við á.


