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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 13. gr.,

með hliðsjón af reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr.
207/93 frá 29. janúar 1993 um skilgreiningu á innihaldi VI. viðauka
við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu
landbúnaðarafurða og ábendingar þar að lútandi á
landbúnaðarafurðum og matvælum og nákvæmar reglur um hvernig
ber að hrinda ákvæðum 4. mgr. 5. gr. hennar í framkvæmd (3),
einkum 3. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Tiltekin aðildarríki hafa tilkynnt hinum aðildarríkjunum og
framkvæmdastjórninni að leyfi hafi verið veitt til að nota tiltekin
innihaldsefni úr landbúnaði sem ekki er getið um í C-þætti VI.
viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91. Komið hefur í ljós að
nokkrar þessarar afurða, sem tilkynnt hefur verið um, eru ekki
framleiddar í nægjanlegum mæli í bandalaginu. Því ber að taka
þessar afurðir upp í C-þátt VI. viðauka.

Komið hefur í ljós að innan bandalagsins fer fram viðamikil
framleiðsla, í tengslum við lífrænan búskap, á síkoríu, ediki úr
ýmsum gerjuðum drykkjarvörum og miklum fjölda kryddvara og
-jurta. Því ber að fella síkoríu, edik, kryddvöru og kryddjurtir
brott úr C-þætti VI. viðauka.

Fullkomin skrá yfir helstu kryddvörur og kryddjurtir sem eru
ekki lífrænt framleiddar í nægilega miklum mæli í
Evrópubandalaginu verður samin við fyrsta tækifæri. Heimilt er,
þar til skráin verður samþykkt, að beita málsmeðferðinni sem
kveðið er á um í 3. gr. reglugerðar (EBE) nr. 207/93 með þeim
skilyrðum sem fram koma í þeirri grein.

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.
Ákvæðum VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 er breytt
eins og fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi sjö dögum eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Heimilt er að nota áfram afurðirnar sem um getur í fyrsta og fjórða
undirlið viðaukans við þessa reglugerð, samkvæmt áðurgildandi
skilyrðum, í þrjá mánuði eftir að reglugerð þessi öðlast gildi.

Heimilt er að nota áfram þær afurðir sem um getur í þriðja undirlið
viðaukans við þessa reglugerð, samkvæmt áðurgildandi skilyrðum,
í sjö mánuði eftir að reglugerð þessi öðlast gildi.

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

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 119, 30. 5. 1995, bls. 9, 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 25, 2. 2. 1993, bls. 5.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1201/95

frá 29. maí 1995

um breytingu á VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu
landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum(*)

Gjört í Brussel 29. maí 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á C-þætti VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 207/93 sem breytt var
með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 468/94(1):

- í undirlið C.1.1 falli eftirfarandi afurð brott: síkoría,

- við undirlið C.1.1 bætast eftirfarandi afurðir á eftir ,,Akeróla“:

þurrkað bananaduft ( Musa/ L.)
garðaber  ( Ribes crispa/ L.)
þurrkað jarðarberjaduft ( Fragaria/ L.)
þurrkað hindberjaduft ( Ribus idaeus/ L.)
þurrkað rifsberjaduft ( Ribes rubrum/ L.)

- í stað undirliðar C.1.2 ,,Neysluhæft krydd og kryddjurtir“ komi eftirfarandi:

,,C.1.2. Neysluhæft krydd og kryddjurtir
                                     —“,

- í undirlið C.2.3 falli ,,Edik úr gerjuðum drykkjum öðrum en víni“ brott.

(1) Stjtíð. EB nr. L 59, 3. 3. 1996, bls. 1.


