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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), eins og henni
var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2381/94 (2), einkum öðrum undirlið 3. mgr. 16. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 3713/92 (3),
eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 2580/94 (4), var gildistöku ákvæða 1. mgr. 11. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 2092/91 frestað um 26 mánuði, að því er varðar
innflutning frá tilteknum þriðju löndum.

Eftir aðild Austurríkis og Svíþjóðar að Evrópusambandinu eru
núgildandi reglur úr gildi fallnar að þessu leyti að því er þessi tvö
lönd varðar.

Tiltekin þriðju lönd fóru þess á leit við framkvæmdastjórnina að
þau yrðu tekin upp í skrána yfir þriðju lönd sem kveðið er á um
í 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 og sendu tilteknar
upplýsingar, sem krafist er samkvæmt 2. mgr. 2. gr. reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 93/92 (5), fyrir gildistökuna
sem mælt er fyrir um í annarri undirgrein 3. mgr. 16. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 2092/91.

Við fyrstu athugun gefa þessar upplýsingar til kynna að gildandi
reglur um framleiðslu og eftirlit í nokkrum löndum sem hér um
ræðir standist í aðalatriðum kröfuna um jafngildi sem mælt er
fyrir um í 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91. Nauðsynlegt
er engu að síður að athuga upplýsingarnar enn betur og ljúka
þeirri athugun. Þar sem athugunin er ekki nógu vel á veg komin er
á þessu stigi ekki unnt að ákveða hvort taka beri þessi þriðju lönd
upp í skrána sem kveðið er á um í 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE)
nr. 2092/91.

Því ber að framlengja frestinn til að ljúka athuguninni.

Með það í huga að samhæfa innflutningsreglur og tryggja gagnsæi
upplýsinga um innfluttar framleiðsluvörur ber að nota stöðluð
eyðublöð við gerð vottorða sem fylgja þessum vörum.

Ráðið athugar um þessar mundir vissa þætti varðandi tilhögun við
innflutning á vörum, sem upprunnar eru í þriðju löndum, á
grundvelli tillögu framkvæmdastjórnarinnar frá 12. nóvember 1993.

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.
Framlengja ber frestinn, sem er veittur til að hrinda ákvæðum
1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 í framkvæmd, um
12 mánuði frá gildistöku ákvæða þessarar reglugerðar, að því er
varðar innfluttar framleiðsluvörur sem vottorð samkvæmt 2. gr.
fylgir og eru upprunnar í eftirtöldum þriðju löndum:

- Argentínu, að því er varðar framleiðsluvörur sem ,,Institudo
Argentino para la Certificación y Promoción de Productos
Agropecuarios Organicos SRL“ (Argencert) vottar að séu
framleiddar í því landi með lífrænum aðferðum,

- Ástralíu, að því er varðar framleiðsluvörur sem ,,Australian
Quarantine and Inspection Service“ (Aquis) vottar að séu
framleiddar í því landi með lífrænum aðferðum,

- Ungverjaland, að því er varðar óunnar framleiðsluvörur sem
,,Biokultura Association“ vottar að séu framleiddar í því
landi með lífrænum aðferðum,

- Ísrael, að því er varðar framleiðsluvörur sem ,,Ministry of
Agriculture, Department of Plant Protection and Inspec-
tion“ (DPPI) eða ,,Ministry of Industry and Trade, Food
and Vegetable Products, Export Foodstuffs Inspection Serv-
ice“ vottar að séu framleiddar í því landi með lífrænum
aðferðum,

- Sviss, að því er varðar vörur sem eru framleiddar í því landi
með lífrænum aðferðum, sem ,,Vereinigung Schweizerischer
Biologischer Landbauorganisationen“ (VSBLO) ákvarðar,

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 54, 10. 3. 1995, bls. 10, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/96 frá 26. apríl
1996 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.

(2) Stjtíð. EB nr. L 255, 1. 10. 1994, bls. 84.

(3) Stjtíð. EB nr. L 378, 23. 12. 1992, bls. 21.

(4) Stjtíð. EB nr. L 273, 25. 10. 1994, bls. 7.

(5) Stjtíð. EB nr. L 11, 17. 1. 1992, bls. 14.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 529/95

frá 9. mars 1995

um frestun, að því er varðar innflutning frá tilteknum þriðju löndum, á gildistöku ákvæða
1. mgr. 11. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða

og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum(*)
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hefur eftirlit með og vottar, eða eru í samræmi við lífræna
framleiðslustaðla og eftirlitsaðferðir sem kveðið er á um í
reglugerð (EBE) nr. 2092/91 og ,,Institut für Marktökologie“
(IMO) hefur eftirlit með og vottar.

2. gr.
Að því er varðar vottunina sem um getur í 1. gr. ber að nota
fyrirmyndina að skoðunarvottorði vegna innflutnings lífrænna
framleiðsluvara til bandalagsins, sem er að finna í viðauka við
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 3457/92 (1), fyrir
framleiðsluvörur sem eru sendar til Evrópubandalagsins eftir 1.
maí 1995. Í reit 2 ber að vísa til ,,3. mgr. 16. gr.“.

3. gr.
Reglugerð (EBE) nr. 3713/92 er hér með felld úr gildi.

4. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. mars 1995.

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

Gjört í Brussel 9. mars 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.

(1) Stjtíð. EB nr. L 350, 1. 12. 1992, bls. 56.


