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                                          REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 392/2004                                    2007/EES/26/31 

frá 24. febrúar 2004 

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

 
RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
37. gr., 

 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

 

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (1), 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Í reglugerð (EBE) nr. 2092/91 (2) er kveðið á um 
samræmd rammaákvæði um merkingu, framleiðslu 
og skoðun landbúnaðarafurða sem eru merktar eða er 
ætlað að vera merktar lífrænu framleiðsluaðferðinni. 

 

2) Í reglugerð (EBE) nr. 2092/91 er einnig kveðið á um 
vernd tiltekinna hugtaka í gjörvöllu Bandalaginu sem 
eru notuð til að upplýsa neytendur um að matvæli 
eða fóður eða innihaldsefni þeirra hafi verið fram-
leidd með lífrænu framleiðsluaðferðinni sem mælt er 
fyrir um í reglugerðinni. Sú vernd gildir einnig um 
afleidd orð eða stytt, hvort sem þau eru notuð ein sér 
eða í samsetningum og án tillits til þess á hvaða 
tungumáli þau eru. Rétt er að breyta fyrrgreindri 
reglugerð til samræmis við þetta til að koma í veg 
fyrir mistúlkun að því er varðar umfang téðrar 
verndar. 

 

3) Í reglugerð (EBE) nr. 2092/91 er einnig kveðið á um 
að rekstraraðilar, sem framleiða, tilreiða eða flytja 
inn vörur frá þriðju löndum sem falla undir gildissvið 
reglugerðarinnar, skuli sæta eftirliti. Á síðustu árum 
hafa verið settar á markað nokkrar vörur með 
ábendingum sem vísa til lífrænu framleiðsluaðferð-
arinnar þó að þær samræmist ekki ákvæðunum í 
reglugerð (EBE) nr. 2092/91. Enn fremur gerðist það 
nýlega að vörur úr lífrænum búskap urðu fyrir 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB 65, 3.3.2004, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2004, 24. 
september 2004 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 12, 10.3.2005, bls. 37. 

(1) Áliti var skilað 4. desember 2003 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum ESB). 

(2) Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt 
með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2277/2003 (Stjtíð. ESB L 
336, 23.12.2003, bls. 68). 

mengun af völdum illgresiseyða er þær voru í 
geymslu. Því er nauðsynlegt að efla eftirlitskerfið 
þannig að það nái til allra rekstraraðila í framleiðslu- 
og vinnsluferlinu. 

 

4) Í samræmi við meginregluna um aðferð sem tekur 
mið af áhættu getur í sumum tilvikum talist óeðlilegt 
að láta kröfur um tilkynningarskyldu og eftirlit ná til 
tiltekinna aðila í smásölu. Því er rétt að kveða á um 
að aðildarríkin geti veitt þeim aðilum undanþágu frá 
þessum kröfum. 

 

5) Í samræmi við þagnarskylduna mega eftirlitsyfirvöld 
og -aðilar ekki veita öðrum aðgang að upplýsingum 
og gögnum sem þeir komast yfir við eftirlitið. 
Miðlun upplýsinga skal þó vera möguleg milli 
eftirlitsyfirvalda og -aðila til að bæta rekjanleika og 
tryggja samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 í 
framleiðslu- og vinnsluferlinu. 

 

6) Vegna þess að nota má kennimerki Bandalagsins, 
sem gefur til kynna að vörurnar sæti sérstöku eftirliti, 
fyrir vörur sem eru fluttar inn frá þriðju löndum 
þykir, til glöggvunar, rétt að kveða á um að gerðar 
séu sambærilegar kröfur um eftirlit með þessum 
vörum. 

 

7) Rétt er að kveða á um að fresta gildistöku nýrra 
krafna um tilkynningar- og eftirlitsskyldu í því skyni 
að veita svigrúm til nauðsynlegrar aðlögunar, 
einkum í þeim aðildarríkjum þar sem engar kröfur af 
þessu tagi eru nú gerðar. Þetta hefur þó ekki áhrif á 
kröfur um eftirlit sem þegar eru gerðar á landsvísu. 

 

8) Breyta ber reglugerð (EBE) nr. 2092/91 til samræmis 
við þetta. 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EBE) nr. 2092/91 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 2. gr. komi eftirfarandi: 

„2. gr. 

Í þessari reglugerð telst afurð, sem fylgja ábendingar 
sem vísa til lífrænu framleiðsluaðferðarinnar, vera slík 
afurð ef afurðinni, innihaldsefnum hennar eða fóður-
efnum er lýst á umbúðum, í auglýsingum eða viðskipta-
skjölum með orðum sem gefa kaupanda til kynna að 
afurðin, innihaldsefni hennar eða fóðurefni hafi verið 
framleidd í samræmi við reglur um framleiðslu sem 
mælt er fyrir um í 6. gr. Einkum skal líta á eftirfarandi 
orð eða orð sem eru venjulega leidd af þeim (s.s. 
„lífrænn“) eða styttingar, ein sér eða í samsetningum, 
sem ábendingar sem vísa til lífrænu framleiðslu-
aðferðarinnar í gjörvöllu Bandalaginu og á hvaða 
tungumáli Bandalagsins sem vera skal svo fremi þau 
eigi ekki við um annað en landbúnaðarafurðir í 
matvælum eða fóðri eða þau séu bersýnilega ekki í 
neinum tengslum við framleiðsluaðferðina: 

— á spænsku: ecológico, 

— á dönsku: økologisk, 

— á þýsku: ökologisch, biologisch, 

— á grísku: βιολογικό, 

— á ensku: organic, 

— á frönsku: biologique, 

— á ítölsku: biologico, 

— á hollensku: biologisch, 

— á portúgölsku: biológico, 

— á finnsku: luonnonmukainen, 

— á sænsku: ekologisk.“ 

2. Í stað 1. mgr. 8. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Allir rekstraraðilar, sem framleiða, tilreiða, geyma 
eða flytja inn frá þriðja landi vörur, sem eru tilgreindar í 
1. gr., í þeim tilgangi að markaðssetja þær síðar, eða 
gera það nú þegar, skulu: 

a) tilkynna þessa starfsemi til lögbærs yfirvalds þess 
aðildarríkis þar sem starfsemin fer fram. Í tilkynn-
ingunni skulu koma fram þær upplýsingar sem um 
getur í IV. viðauka, 

b) nota eftirlitskerfið, sem um getur í 9. gr., í fyrirtæki 
sínu. 

Aðildarríkin geta veitt rekstraraðilum, sem selja slíkar 
afurðir beint til neytenda eða notenda, undanþágu frá 
ákvæðum þessarar málsgreinar svo fremi þeir framleiði 
ekki, tilreiði eða geymi þær öðruvísi en í tengslum við 
sölustað, eða flytji inn slíkar vörur frá þriðja landi. 

Ef rekstraraðili felur þriðja aðila einhverja starfsemi, 
sem um getur í fyrstu undirgrein, í undirverktöku skal sá 
rekstraraðili engu að síður uppfylla kröfurnar sem um 
getur í a- og b-lið og starfsemin, sem undirverktakinn 
annast, skal falla undir eftirlitskerfið sem um getur í 
9. gr.“ 

3. Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„1. Aðildarríkin skulu koma á fót eftirlitskerfi sem 
rekstraraðilar, sem um getur í 1. mgr. 8. gr., falla 
undir og er rekið á vegum eftirlitsyfirvalda og/eða á 
vegum viðurkenndra aðila.“ 

b) Eftirfarandi málsliður bætist við í b-lið 7. mgr.: 

„Sé þess óskað, og sú beiðni helgast af nauðsyn þess 
að tryggja að afurðirnar hafi verið framleiddar í 
samræmi við þessa reglugerð, skulu þau skiptast á 
upplýsingum, sem skipta máli, við önnur eftirlits-
yfirvöld eða viðurkennda eftirlitsaðila um niður-
stöður eftirlitsins. Þau geta enn fremur haft frum-
kvæði að því að skiptast á framangreindum 
upplýsingum.“ 

c) Eftirfarandi komi í stað a-liðar 9. mgr.: 

„a) tryggja, ef frávik eru í framkvæmd ákvæða 5. og 
6. gr. eða þeirra ákvæða, sem um getur í 3. og 
4. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 223/2003 frá 5. febrúar 2003 um lífræna 
framleiðsluaðferð fóðurs, fóðurblandna og 
fóðurefna(*), eða þeirra ráðstafana, sem um 
getur í III. viðauka, að þær merkingar, sem 
kveðið er á um í 2. gr. um lífrænu framleiðslu-
aðferðina, séu fjarlægðar af allri framleiðslu-
einingunni eða framleiðslulotunni sem viðkom-
andi brot nær til,“. 

 

(*) Stjtíð. ESB L 31, 6.2.2003, bls. 3. 

4. Í stað b-liðar 1. mgr. 10. gr. komi eftirfarandi: 

„b) hafa fallið undir eftirlitskerfið, sem um getur í 9. gr., 
á öllum stigum framleiðslu og tilreiðslu eða, ef um 
er að ræða innfluttar afurðir, falla undir sambæri-
legar ráðstafanir, en ef um er að ræða afurðir, sem 
eru fluttar inn í samræmi við 6. mgr. 11. gr., skal 
framkvæmd eftirlitsins vera í samræmi við kröfur 
sem eru jafngildar þeim sem kveðið er á um í 9. gr., 
einkum 4. mgr.“ 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Ákvæði 2. mgr. 1. gr. gilda frá 1. júlí 2005. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 24. febrúar 2004. 
 

Fyrir hönd ráðsins, 

J. WALSH 

forseti. 
 

 
 
 
 


