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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1367/98 

frá 29. júní 1998 

um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 94/92 frá 14. janúar 1992 um nákvæmar reglur um inn-
flutning frá þriðju löndum sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91(*) 

 

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. 1488/97 (2), einkum 
11. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

Í 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 er tilskilið 
að aðeins sé heimilt að markaðssetja afurðir, sem eru 
innfluttar frá þriðja landi, ef þær eru upprunnar í þriðja 
landi sem er tilgreint í skrá sem er samin í samræmi við 
skilyrðin sem er mælt fyrir um í 2. mgr. þeirrar greinar. 
Mælt hefur verið fyrir um slíka skrá í viðaukanum við 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 94/92 (3), 
eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 
314/97 (4). 

Með reglugerð (EB) nr. 314/97 hefur Ungverjalandi og 
Sviss verið bætt við skrána, sem um getur í 1. mgr. 11. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 2092/91, tímabundið til 30. júní 1998, í 
því skyni að kanna ítarlega á því tímabili tiltekna þætti 
viðvíkjandi framkvæmd reglna í þessum löndum sem eru 
jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 
2092/91. 

Framkvæmdastjórnin hefur staðfest með vettvangsrannsókn 
að reglum, sem eru sambærilegar við þær sem eru settar í 
reglugerð (EBE) nr. 2092/91, er beitt með virkum hætti í 
Ungverjalandi.  

Sviss hefur viðurkennt nýjan eftirlitsaðila sem mun annast 
nauðsynlegt eftirlit með lífrænum búskaparháttum 
samkvæmt svissneskum lögum og reglum.  

Til þess að unnt sé að starfrækja fyrirkomulagið fyrir hvert 
og eitt þriðja land skal tilnefna þá aðila sem skulu annast 
útgáfu eftirlitsvottorðsins sem um getur í b-lið 1. mgr. 
11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91. 

Ástralía hefur tilkynnt breytingar á eftirlitskerfi sínu. 
Einkaaðilar annast nú eftirlit með rekstraraðilum undir 
yfirumsjón stjórnvalds. 

Ísrael hefur staðfest að landbúnaðarráðuneytið muni annast 
eftirlit og útgáfu vottorða vegna lífrænna afurða. 

Athugun á upplýsingum, sem fyrrnefnd þriðju lönd hafa 
sent, hefur leitt í ljós að kröfurnar jafngilda þeim sem 
löggjöf bandalagsins mælir fyrir um. 

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. 

Viðaukanum við reglugerð (EBE) nr. 94/92 er hér með 
breytt eins og kemur fram í viðaukanum við þessa 
reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. júlí 1998. 

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

Gjört í Brussel 29. júní 1998. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,  

Franz FISCHLER  

framkvæmdastjóri.  

  

 

���� 
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 185, 30.6.1998, bls. 11, var

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 104/1999 frá 24.
september 1999 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna. 

  
(1) Stjtíð. EB L 198, 22. 7. 1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 202, 30. 7. 1997, bls. 12. 
(3) Stjtíð. EB L 11, 17. 1. 1992, bls. 14. 
(4) Stjtíð. EB L 51, 21. 2. 1997, bls. 34. 
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VIÐAUKI 

 

1. Eftirfarandi komi í stað 3. og 4. liðar textans sem fjallar um Ástralíu: 
 

�3. Eftirlitsaðilar: 
 

� Australian Quarantine Inspection Service (AQIS) 
 

� Bio-dynamic Research Institute (BDRI) 
 
� Biological Farmers of Australia (BFA) 
 
� Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA) 
 
� Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA) 
 
� National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA) 

 
4. Útgefendur vottorða: sjá 3. lið.� 

 

2. Eftirfarandi komi í stað 5. liðar textans sem fjallar um Ungverjaland: 
 

�5. Gildistími viðbótar: 30.6.2000.� 
 

3. Eftirfarandi komi í stað 3. og 4. liðar textans sem fjallar um Ísrael: 
 

�3.  Eftirlitsaðili: Landbúnaðarráðuneytið (Ministry of Agriculture). 
 

4. Útgefandi vottorða: sjá 3. lið.� 
 

4. Eftirfarandi komi í stað 1., 3., 4. og 5. liðar textans sem fjallar um Sviss: 
 

�1. Afurðaflokkar: 
 

a) óunnar ræktunarafurðir, í skilningi a-liðar 1. mgr. 1. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, að 
undanskildum afurðum sem eru framleiddar á breytingartímabilinu, eins og um getur í 5. mgr. 
5. gr. sömu reglugerðar; 

 
b) matvæli, einkum samsett úr einu eða fleiri innihaldsefnum úr jurtaríkinu, í skilningi b-liðar 

1. mgr. 1. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, að undanskildum afurðum, eins og um getur 5. mgr. 
5. gr. sömu reglugerðar, sem í er innihaldsefni úr landbúnaði og framleiddar eru á 
breytingartímabilinu.� 

  
�3. �Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen� (VSBLO), �Institut für 

Marktökologie� (IMO), �Forschungsinstitut für Biologischen Landbau� (FIBL) og �Association 
Suisse pour Systèmes de Qualité et Management� (SQS). 

 
4. Útgefendur vottorða: sjá 3. lið. 
 
5. Gildistími viðbótar: 31.12. 2002.� 

 ____________ 
 


