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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. 418/96 (2), einkum b-lið 3. mgr., 4. mgr., b-lið 5. mgr. a og
7. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1935/95 (3) er kveðið á um, að því er
varðar þá afurðaflokka sem eru ákveðnir í 3. mgr. 5. gr. og 5. gr. a
í reglugerð (EBE) nr. 2092/91, að innihaldsefni úr landbúnaði,
sem eru ekki framleidd í samræmi við reglurnar sem er mælt um
fyrir í 6. gr. eða eru ekki flutt inn frá þriðju löndum samkvæmt
þeirri tilhögun sem mælt er fyrir um í 11. gr., skuli talin með í
C-þætti VI. viðauka eða að aðildarríki þurfi að leyfa þau til
bráðabirgða.

Endurskoða ber málsmeðferðina, sem er ákveðin í 3. gr. reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 207/93 (4), í ljósi fenginnar
reynslu og þess hve mikið framboð er á tilteknum lífrænt
framleiddum innihaldsefnum úr landbúnaði á markaði í
bandalaginu.

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.

Eftirfarandi komi í stað 3. gr. reglugerðar (EBE) nr. 207/93:

,,3. gr.

1. Heimilt er nota innihaldsefni úr landbúnaði samkvæmt
undantekningarákvæðinu, sem kveðið er á um í b-lið 3. mgr.
og b-lið 5. mgr. a í 5. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, með
eftirfarandi skilyrðum, að því tilskildu að viðkomandi
innihaldsefni hafi ekki verið talið með í C-þætti VI. viðauka
við hana:

a) að atvinnurekandinn hafi framvísað umbeðnum
gögnum til lögbærs yfirvalds í viðkomandi aðildarríki,
þar sem sýnt er fram á að viðkomandi innihaldsefni sé
í samræmi við ákvæði 4. mgr. 5. gr. og

b) að lögbæra yfirvaldið í aðildarríkinu hafi, í samræmi
við kröfurnar í 4. mgr. 5. gr., heimilað til bráðabirgða
notkun innihaldsefnisins í hæsta lagi þrjá mánuði eftir
að hafa gengið úr skugga um að atvinnurekandinn hafi
af nauðsyn haft samband við aðra birgja í bandalaginu
til þess að fullvissa sig um að innihaldsefni með
nauðsynlega eiginleika séu ófáanleg; aðildarríkinu er
heimilt að framlengja þetta leyfi í hæsta lagi þrisvar
sinnum í sjö mánuði í senn.

2. Hafi leyfi, eins og um getur í 1. mgr., verið veitt skal
viðkomandi aðildarríki án tafar veita hinum aðildarríkjunum
og framkvæmdastjórninni eftirfarandi upplýsingar:

a) dagsetning leyfisins;

b) heiti viðkomandi innihaldsefnis úr landbúnaði og, ef
nauðsyn krefur, nákvæm lýsing á því og gæðakröfum
sem það þarf að uppfylla;

c) nauðsynlegt magn ásamt rökstuðningi fyrir því;

d) ástæður fyrir skortinum og hve lengi er búist við að
hann vari;

e) hvaða dag aðildarríkið sendir hinum aðildarríkjunum
og framkvæmdastjórninni þessa tilkynningu;

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 58, 27. 2. 1997, bls. 38, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/97 frá
9. desember 1997 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 59, 8. 3. 1996, bls. 10.

(3) Stjtíð. EB nr. L 186, 5. 8. 1995, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 25, 2. 2. 1993, bls. 5.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 345/97

frá 26. febrúar 1997

um breytingu á 3. gr. reglugerðar (EBE) nr. 207/93 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(*)
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f) hvaða frest aðildarríkin og/eða framkvæmdastjórnin
hafa til að skila inn athugasemdum, en hann skal vera
hið minnsta 30 dagar frá deginum sem um getur í e-lið.

3. Komi fram í athugasemdum, sem aðildarríki leggur fyrir
framkvæmdastjórnina eða aðildarríkið sem veitti leyfið, innan 30
daga skilafrestsins, að nægar birgðir af viðkomandi innihaldsefni
fyrirfinnist í bandalaginu meðan skortur er talinn vara, skal
aðildarríkið íhuga hvort afturkalla beri leyfið eða stytta
fyrirhugaðan gildistíma þess og tilkynna framkvæmdastjórninni
og hinum aðildarríkjunum um þær ráðstafanir sem það hefur
gripið til eigi síðar en 15 dögum eftir að upplýsingarnar bárust.

4. Þegar um er að ræða framlengingu, eins og um getur í b-lið
1. mgr., gildir málsmeðferðin í 2. og 3. mgr.

5. Að beiðni aðildarríkis eða frumkvæði framkvæmda-
stjórnarinnar skal málið sent nefndinni, sem um getur í 14. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, til meðferðar. Heimilt er að ákveða
í samræmi við málsmeðferðina í 14. gr. að leyfið verði afturkallað
eða gildistímanum breytt eða, þar sem við á, að viðkomandi
innihaldsefni verði tekið upp í C-þátt VI. viðauka.“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þrítugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

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

Gjört í Brussel 26. febrúar 1997.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.


