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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 ráðsins (EB) nr. 1201/95 (2), einkum
13. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Þegar opinber yfirvöld gera kröfu um notkun tilbúinna
plöntuvarnarefna, sem ekki eru talin upp í B-hluta II. viðauka,
vegna þess að mikil ógn steðjar að öllum ræktunarsvæðum á
tilteknu landsvæði af völdum sjúkdóms eða skaðvalda, er óheimilt
að merkja afurðir frá viðkomandi ræktunarsvæðum eins og um
lífræna ræktun væri að ræða.

Hafi hins vegar öðrum reglum um lífræna landbúnaðarframleiðslu
verið fylgt, á að vera hægt við vissar aðstæður að stytta
breytingartímabil það sem þarf að vera um garð gengið áður en
heimilt er að markaðssetja afurðir sem lífrænar.

Bóndi má ekki rækta sömu afbrigði með lífrænum aðferðum að
hluta og hefðbundnum aðferðum að hluta innan einnar og sömu
ræktarlandseiningar.

Þó skal heimilt að víkja frá þessari reglu ef breytt er smám saman
úr hefðbundinni yfir í lífræna ræktun á tilteknum svæðum þar
sem ræktun hefur verið stunduð til margra ára.

Einnig skal heimilt að víkja frá þessari reglu á tilteknum svæðum,
þar sem fram fara landbúnaðarrannsóknir gerðar í því skyni að
koma á lífrænum búskaparháttum, sem lögbær yfirvöld í
aðildarríkjunum samþykkja.

Fræframleiðsla, framleiðsla plöntufjölgunarefna og örgræðlinga
er starfsemi sem fram fer á vegum sérhæfðra rekstraraðila sem
stunda lífræna ræktun samhliða því að framleiða þessar afurðir
með hefðbundinni framleiðsluaðferð.

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 1. liðar í I. viðauka og A-hluta III. viðauka við reglugerð
(EBE) nr. 2092/91 er hér með breytt eins og fram kemur í
viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á fimmtánda degi frá því að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

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. 11, 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 119, 30. 5. 1995, bls. 9.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1202/95

frá 29. maí 1995

um breytingu á I. og III. viðauka við reglugerð ráðsins (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 reglugerð (EBE) nr. 2092/91:

1. Eftirfarandi undirgrein komi á eftir 1. lið í þættinum ,,Plöntur og plöntuafurðir“ í I. viðauka:

,,Aðildarríki er einkanlega heimilt að stytta breytingartímabilið niður í algert lágmark, hafi afurð, sem
ekki er getið í B-hluta II. viðauka, verið notuð á ræktunarskika sem liður í aðgerð er miðar að því að
halda niðri skaðvöldum eða sjúkdómum og lögbært yfirvald í viðkomandi aðildarríki hefur fyrirskipað
gagnvart tiltekinni ræktunarafurð á yfirráðasvæði sínu eða á ákveðnum hlutum þess.

Öllum eftirfarandi skilyrðum verður að vera fullnægt ef stytta á breytingartímabilið:

- ræktunarskikum skal þegar hafa verið breytt til lífrænna búskaparhátta eða slíkar breytingar
skulu standa yfir,

- tryggt skal vera að eftir að viðkomandi plöntuvarnarefni hefur brotnað niður hafi aðeins orðið
eftir óverulegt magn efnaleifa bæði í jarðvegi og plöntum, ef um fjölæra ræktun er að ræða,

- viðkomandi aðildarríki ber að tilkynna hinum aðildarríkjunum um þá ákvörðun sína að fyrirskipa
meðferð og í hve ríkum mæli hefur verið ákveðið að stytta breytingartímabilið,

- í kjölfar meðferðar er óheimilt er að selja uppskeru merkta sem lífræna.“

2. Eftirfarandi komi í stað 9. liðar A-hluta III. viðauka:

,,9. Starfræki rekstraraðili fleiri en eina framleiðslueiningu ræktarlands á sama svæði, skulu þær
einingar á svæðinu þar sem eru framleiddar plöntur eða annar jarðargróði, sem ekki fellur undir
ákvæði 1. gr., sem og geymslustaðir fyrir hrávöru (t.d. áburðarefni, plöntuvarnarefni og fræ),
einnig háð ákvæðum um reglubundið eftirlit að því er tekur til fyrstu undirgreinar 2. liðar og 3.
og 4. liðar. Innan þessara eininga er óheimilt að framleiða plöntur af sama afbrigði og þær sem
framleiddar eru innan einingarinnar sem um getur í 1. lið.

Framleiðendum er engu að síður heimilt að víkja frá reglunni sem um getur í síðasta málslið
málsgreinarinnar hér á undan:

a) ef um framleiðslu á fjölærum ræktunarafurðum er að ræða (ávaxtaræktun, vín og humlar), að
því tilskildu að eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:

1. framleiðslan sem um ræðir sé hluti nýskipunaráætlunar sem framleiðandi skuldbindur sig
opinberlega til að fylgja, en samkvæmt henni á að hefjast handa við að skipta yfir í lífræna
framleiðslu á síðasta hluta þess svæðis sem um ræðir á sem skemmstum tíma og má hann
ekki undir neinum kringumstæðum vera lengri en fimm ár,

2. gripið hafi verið til viðeigandi ráðstafana til að tryggja að afurðir frá öllum viðkomandi
einingum séu ávallt skildar að,

3. eftirlitsaðila eða eftirlitsstofnun sé tilkynnt um uppskeru allra viðkomandi afurða með
að minnsta kosti 48 klukkustunda fyrirvara,

4. framleiðandi tilkynni eftirlitsaðila eða eftirlitsstofnun strax að uppskeru lokinni hve
mikil hún er nákvæmlega í viðkomandi einingum og um sérstök einkenni (t.d. gæði, lit,
meðalþyngd, o.s.frv.) og staðfesti að gripið hafi verið til ráðstafana til að skilja afurðir að,
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5. eftirlitsaðili eða eftirlitsstofnun hafi samþykkt nýskipunaráætlunina og þær ráðstafanir
sem um getur í 1. og 2. lið. Staðfesta ber fyrrnefnt samþykki árlega eftir að
nýskipunaráætluninni hefur verið hrint í framkvæmd;

b) ef um er að ræða svæði til landbúnaðarrannsókna sem lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum hafa
samþykkt, að því tilskildu að skilyrðum 2., 3. og 4. liðar í a-lið og þeim hluta af skilyrðum 5.
liðar í a-lið sem við eiga hafi verið fullnægt;

c) ef um er að ræða fræframleiðslu, framleiðslu plöntufjölgunarefna og örgræðlinga, að því
tilskildu að skilyrðum 2., 3. og 4. liðar í a-lið og þeim hluta af skilyrðum 5. liðar í a-lið sem við
eiga hafi verið fullnægt.“


