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             REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2589/2001                2003/EES/6/08 

frá 27. desember 2001 

um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 94/92 um nákvæmar reglur um innflutning 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. 2491/2001 (2), einkum 
1. mgr. 11. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Skráin yfir þriðju lönd, sem tilteknar 

landbúnaðarafurðir verða að vera upprunnar í til að 
markaðssetja megi þær í bandalaginu, sbr. 1. mgr. 
11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, er sett fram í 
viðaukanum við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EBE) nr. 94/92 (3), eins og henni var síðast breytt 
með reglugerð (EB) nr. 349/2001 (4). Sú skrá var 
samin í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 2092/91. 

 
2) Tékkland sendi framkvæmdastjórninni beiðni um að 

rýmka afurðaflokkana í skránni, sem kveðið er á um í 
1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, í því 
skyni að bæta þar við búfé og búfjárafurðum. 
Tékkland sendi þær upplýsingar sem krafist er skv. 
2. mgr. 2. gr. reglugerðar (EBE) nr. 94/92. 

 
3) Athugun á þessum upplýsingum og þær viðræður við 

tékknesk yfirvöld, sem fylgdu í kjölfarið, leiddu til 
þeirrar niðurstöðu að í Tékklandi séu reglur um 

framleiðslu á og eftirlit með búfé og búfjárafurðum 
jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í reglugerð 
(EBE) nr. 2092/91. 

 

4) Niðurstöður athugunarinnar leiddu þó einnig í ljós að 
reglur í Tékklandi um afurðir, sem bera eða er ætlað 
að bera merkingar sem vísa til breytingar yfir í 
lífrænan landbúnað, eru ekki jafngildar reglunum í 
reglugerð (EBE) nr. 2092/91 að því er varðar afurðir 
sem innihalda fleiri en eitt innihaldsefni úr 
landbúnaði. Af þeim sökum falla þær afurðir ekki 
undir þessa reglugerð. 

 

5) 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. 
 
Í stað þess hluta viðaukans við reglugerð (EBE) nr. 94/92, 
sem fjallar um Tékkland, kemur viðaukinn við þessa 
reglugerð. 
 

2. gr. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda 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 27. desember 2001. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 
 

 

 
 
 
 
 
 
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 345, 29.12.2001, bls. 18, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/2002 frá 31. maí 2002 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við 
EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 44, 
5.9.2002, bls. 4. 
(1) Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 337, 20.12.2001, bls. 9. 
(3) Stjtíð. EB L 11, 17.1.1992, bls. 14. 
(4) Stjtíð. EB L 52, 22.2.2001, bls. 14. 
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VIÐAUKI 
 
„TÉKKLAND 
 
1. Afurðaflokkar: 
 

a) óunnar landbúnaðarafurðir úr akuryrkju, búfé og óunnar búfjárafurðir í skilningi a-liðar 1. mgr. 1. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, að undanskildum: 

 
— ræktunarafurðum sem bera eða er ætlað að bera merkingar sem vísa til breytingar yfir í lífrænan 

landbúnað og sem innihalda fleiri en eitt innihaldsefni úr landbúnaði, 
 
— búfé og búfjárafurðum sem bera eða er ætlað að bera merkingar sem vísa til breytingar yfir í lífrænan 

landbúnað, 
 
— afurðum úr eldi og ræktun í sjó og vatni; 

 
b) unnar landbúnaðarafurðir úr akuryrkju og búfjárafurðir, ætlaðar til manneldis, í skilningi b-liðar 1. mgr. 1. gr. 

reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, að undanskildum: 
 

— ræktunarafurðum sem bera eða er ætlað að bera merkingar sem vísa til breytingar yfir í lífrænan 
landbúnað og sem innihalda fleiri en eitt innihaldsefni úr landbúnaði, 

 
— búfjárafurðum sem bera eða er ætlað að bera merkingar sem vísa til breytingar yfir í lífrænan landbúnað, 
 
— afurðum sem innihalda afurðir úr eldi og ræktun í sjó og vatni. 

 
2. Uppruni: afurðir í flokki 1 a) og lífrænt framleidd innihaldsefni í afurðum í flokki 1 b) sem hafa verið framleidd í 

Tékklandi. 
 
3. Eftirlitsaðili: „KEZ o.p.s.“. 
 
4. Aðilar sem gefa út vottorð: „KEZ o.p.s.“ og „deild uppbyggingarmála og byggðaþróunar í dreifbýli“. 
 
5. Gildistími viðbótar: 30.6.2003.“ 
 

 
 


