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                                            REGLUGER  FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 345/2008                       2010/EES/6/51 

frá 17. apríl 2008 

um nákvæmar reglur um innflutning frá ri ju löndum sem kve i  er á um í regluger  rá sins 
(EBE) nr. 2092/91 um lífræna framlei slu landbúna arafur a og merkingar ar a  lútandi á 
 landbúna arafur um og matvælum (endurútgefin) (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af regluger  rá sins (EBE) nr. 2092/91 frá 24. 
júní 1991 um lífræna framlei slu landbúna arafur a og 
merkingar ar a  lútandi á landbúna arafur um og 
matvælum (1), einkum 4. mgr. 11. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 94/92 frá 
14. janúar 1992 um nákvæmar reglur um innflutning frá 

ri ju löndum sem kve i  er á um í regluger  (EBE) nr. 
2092/91 um lífræna framlei slu landbúna arafur a og 
ábendingar ar a  lútandi á landbúna arafur um og 
matvælum (2) hefur nokkrum sinnum veri  breytt í 
veigamiklum atri um (3). ar e  gera á frekari breytingar 

ykir rétt a  endurútgefa hana til glöggvunar og 
hagræ ingar. 

2) Í regluger  (EBE) nr. 2092/91 er mælt fyrir um a  
heimilt sé a  marka ssetja afur ir, sem eru fluttar inn frá 

ri ja landi, ef ær eru upprunnar í ri ja landi ar sem 
fylgt er framlei slureglum og eftirlitsrá stöfunum 
jafngildum eim sem tí kast í Bandalaginu og sem eru 
tilgreindar í skrá sem framkvæmdastjórnin tekur saman. 

3) Taka skal saman essa skrá. Enn fremur skal mæla fyrir 
um ítarlegar reglur um afgrei slu umsóknar ri ja lands 
me  a  í huga a  bæta ví vi  í skrána. 

4) Til a  unnt sé a  vinna samkvæmt fyrirkomulaginu í 
hverju ri ja landi fyrir sig arf a  tilgreina á a ila sem 
bera ábyrg  á útgáfu sko unarvottor sins sem um getur í 
d-li  3. mgr. 11. gr. regluger ar (EBE) nr. 2092/91. 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 108, 18.4.2008, bls. 8. Hennar var geti  
í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/2009 frá 17. mars 2009 
um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, prófanir og 
vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópu-

sambandsins nr. 28, 28.5.2009, p. 14. 
(1) Stjtí . EB L 198, 22.7.1991, bls. 1. Regluger inni var sí ast breytt me  

regluger  framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 123/2008 (Stjtí . ESB L 38, 
12.2.2008, bls. 3). 

(2) Stjtí . EB L 11, 17.1.1992, bls. 14. Regluger inni var sí ast breytt me  
regluger  (EB) nr. 956/2006 (Stjtí . ESB L 175, 29.6.2006, bls. 41). 

(3) Sjá II. vi auka. 

5) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari regluger , 
eru í samræmi vi  álit nefndarinnar sem um getur í 
1. mgr. 14. gr. regluger ar (EBE) nr. 2092/91. 

SAM YKKT REGLUGER  ESSA: 

1. gr. 

Skráin yfir ri ju lönd, sem um getur í 4. mgr. 11. gr. 
regluger ar (EBE) nr. 2092/91, er sett fram í I. vi auka vi  

essa regluger . Í essari skrá er a  finna allar nau synlegar 
uppl singar um hvert ri ja land til a  unnt sé a  sanngreina 
afur ir sem falla undir reglurnar, sem mælt er fyrir um í 3. og 
4. mgr. 11. gr. regluger ar (EBE) nr. 2092/91, einkum um: 

a) a  yfirvald e a ann/ á a ila, sem annast útgáfu 
sko unarvottor a í vi komandi ri ja landi vegna 
fyrirhuga s innflutnings til Bandalagsins, 

b) sko unaryfirvald e a -yfirvöld í vi komandi ri ja landi 
og/e a á einkaa ila sem hloti  hafa vi urkenningu ess 
sama ri ja lands til a  annast eftirlit.  

Enn fremur er heimilt, ar sem vi  á, a  fram komi í skránni: 

— tilrei slueiningar og útflytjendur sem sko unarkerfi  nær 
til,  

— ær afur ir sem reglurnar gilda um. 

2. gr. 

1. Eftir a  hafa teki  vi  umsókn frá fulltrúa vi komandi 
ri ja lands um a  a  ver i teki  upp í skrána í I. vi auka skal 

framkvæmdastjórnin vega og meta hvort a  skuli gert.  
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2. Innan sex mánaða frá móttöku umsóknar um að verða tekið 
upp í skrána skal framvísa tæknilegum málsskjölum á einu af 
opinberum tungumálum Bandalagsins með öllum 
nauðsynlegum upplýsingum til að framkvæmdastjórnin geti 
gengið úr skugga um að þeim skilyrðum, sem sett eru fram í 3. 
mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, sé fullnægt fyrir 
afurðir sem flytja á út til Bandalagsins.  

Þau skulu einkum innihalda nákvæmar upplýsingar um 
eftirfarandi atriði: 

a) tegundir og, ef unnt er, áætlað magn landbúnaðarafurða og 
matvæla sem flytja á út til Bandalagsins samkvæmt 
reglunum sem settar eru fram í 3. og 4. mgr. 11. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 2029/91, 

b) framleiðslureglur sem beitt er í viðkomandi þriðja landi, 
einkum: 

i. helstu meginreglur eins og þær eru settar fram í 
I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2092/91,  

ii. þær vörur sem heimilt er að nota á 
landbúnaðarframleiðslustiginu, þ.e. plöntuvarnarefni, 
þvotta- og hreinsiefni, áburð eða jarðvegsbætandi 
vörur, 

iii. þau innihaldsefni sem ekki eru upprunnin úr 
landbúnaði og heimilt er að nota í unnar afurðir og þær 
aðferðir og meðhöndlun sem leyfileg eru við vinnslu:  

c) reglur um eftirlitskerfið og skipulag á framkvæmd þess í 
viðkomandi þriðja landi: 

i. nafn yfirvalds sem annast skoðun í þriðja landinu 
og/eða einkaaðila sem annast skoðanir, 

ii. nákvæmar reglur um eftirlit á bújörðum og 
tilreiðslueiningum og þau viðurlög sem heimilt er að 
beita ef um brot er að ræða,  

iii. heiti og heimilisfang þess eða þeirra yfirvalda eða aðila 
sem annast útgáfu vottorða í þriðja landinu vegna 
innflutnings til Bandalagsins,  

iv. nauðsynlegar upplýsingar um skipulag eftirlits með því 
að reglur um framleiðslu og eftirlitskerfi, þ.m.t. útgáfa 
vottorða, séu virtar; heiti þess yfirvalds sem annast 
fyrrnefnt eftirlit ásamt upplýsingum um það,  

v. skrá yfir vinnslueiningar og þá sem flytja út vörur til 
Bandalagsins; fjölda framleiðenda og ræktunarsvæði, 

d) skýrslur um vettvangsrannsóknir frá óháðum 
sérfræðingum, liggi þær fyrir, um það hvernig reglum um 
framleiðslu og eftirlit, sem um getur í b-og c-lið hér að 
framan, er beitt í reynd.  

3. Framkvæmdastjórninni er heimilt, þegar umsókn þriðja 
lands um að verða tekið upp í skrána er til athugunar, að óska 
eftir frekari upplýsingum sem eru nauðsynlegar til þess að fá úr 
því skorið hvort reglur um framleiðslu og eftirlit í viðkomandi 
þriðja landi séu sambærilegar við reglurnar, sem mælt er fyrir 
um í reglugerð (EBE) nr. 2092/91, þ.m.t. að skýrslur um 
vettvangsrannsóknir séu lagðar fram frá sérfræðingum sem 
framkvæmdastjórnin viðurkennir að séu óháðir. Ef nauðsyn 
krefur er framkvæmdastjórninni enn fremur heimilt að fela 
sérfræðingum, sem hún hefur tilnefnt til þess, að framkvæma 
vettvangsrannsókn.  

4. Að bæta þriðja landi í skrána í I. viðauka getur verið háð 
því skilyrði að óháðir sérfræðingar leggi reglulega fram 
skýrslur um vettvangsrannsóknir á því hvernig reglum um 
framleiðslu og eftirlit er í reynd beitt í viðkomandi þriðja landi. 
Ef nauðsyn krefur er framkvæmdastjórninni heimilt að fela 
sérfræðingum, sem hún hefur sjálf tilnefnt, að framkvæma 
vettvangsrannsókn.  

5. Viðkomandi þriðja land skal tilkynna 
framkvæmdastjórninni um breytingar sem kunna að hafa verið 
gerðar á gildandi ráðstöfunum í því landi eða á framkvæmd 
þeirra eftir að því hefur verið bætt við í skrána í I. viðauka. 
Heimilt er í ljósi slíkra upplýsinga að taka ákvörðun 
annaðhvort um að breyta í einstökum atriðum eða ógilda 
færsluna um viðkomandi þriðja land í I. viðauka í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 14. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 2092/91; einnig er heimilt að taka sambærilega 
ákvörðun hafi þriðja land látið hjá líða að veita upplýsingar 
sem krafist er samkvæmt ákvæðum þessarar málsgreinar.  
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6. Framkvæmdastjórninni er heimilt, eftir að þriðja landi 
hefur verið bætt við skrána í I. viðauka og ef henni berast 
upplýsingar, sem vekja efasemdir um raunverulega 
framkvæmd þeirra ráðstafana sem lýst er, að fara þess á leit 
við viðkomandi þriðja land að það veiti allar nauðsynlegar 
upplýsingar, þ.m.t. að lagðar séu fram skýrslur um 
vettvangsrannsóknir frá óháðum sérfræðingum eða að 
framkvæmdastjórnin feli sérfræðingum, sem hún tilnefnir, að 
framkvæma vettvangsrannsókn. Heimilt er í ljósi slíkra 
upplýsinga og/eða skýrslna að taka ákvörðun um að fella 
viðkomandi þriðja land brott úr skránni um tíma í samræmi 
við málsmeðferðina í 2. mgr. 14. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
2092/91; einnig er heimilt að taka sambærilega ákvörðun hafi 
þriðja land látið hjá líða að veita umbeðnar upplýsingar áður 
en sá lokafrestur, sem framkvæmdastjórnin veitti í beiðni 
sinni, er útrunninn eða hafi þriðja land ekki fallist á að 
vettvangsrannsókn fari fram því til staðfestingar að skilyrðum 
fyrir því að verða bætt við skrána sé fullnægt.  

3. gr. 

Reglugerð (EBE) nr. 94/92 er felld úr gildi.  

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem tilvísanir í 
þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í III. viðauka. 

4. gr. 

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

 

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

 

Gjört í Brussel 17. apríl 2008. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

SKRÁ YFIR ÞRIÐJU LÖND OG TILHEYRANDI FORSKRIFTIR  

ARGENTÍNA 

1. Afurðaflokkar: 

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

— búfé og búfjárafurðum sem bera eða er ætlað að bera merkingar sem vísa til aðlögunar, 

b) unnar landbúnaðarafurðir úr plöntum og búfjárafurðir til manneldis í skilningi b-liðar 1. mgr. 1. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 2092/91, að undanskildum: 

— búfjárafurðum sem bera eða er ætlað að bera merkingar sem vísa til aðlögunar, 

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

3. Skoðunaraðilar: 

— Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), 

— Organización Internacional Agropecuaria (OIA), 

— Letis SA, 

— Food Safety SA. 

4. Aðilar sem gefa út vottorð: sjá 3. lið. 

5. Gildistími skráningar: 30. júní 2013. 

ÁSTRALÍA 

1. Afurðaflokkar: 

a) óunnar plöntuafurðir í skilningi a-liðar 1. mgr. 1. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, 

b) matvæli sem eru aðallega samsett úr einu eða fleiri innihaldsefnum úr jurtaríkinu í skilningi b-liðar 1. mgr. 1. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 2092/91. 

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

3. Skoðunaraðilar:  

— Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry), 

— Bio-dynamic Research Institute (BDRI), 

— Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), 

— National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), 

— Australian Certified Organic Pty. Ltd. 
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4. Aðilar sem gefa út vottorð: sjá lið 3. 

5. Gildistími skráningar: 30. júní 2013. 

KOSTARÍKA 

1. Afurðaflokkar:  

a) óunnar plöntuafurðir í skilningi a-liðar 1. mgr. 1. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, 

b) unnar plöntuafurðir, ætlaðar til manneldis, í skilningi b-liðar 1. mgr. 1. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91. 

2. Uppruni: 

Afurðir í flokki 1 a og lífrænt framleidd innihaldsefni í afurðum í flokki 1 b sem hafa verið framleidd á Kostaríka. 

3. Skoðunaraðilar: Eco-LOGICA og BCS Oko-Garantie. 

4. Aðilar sem gefa út vottorð:  

5. Gildistími skráningar: 30. júní 2011. 

INDLAND 

1. Afurðaflokkar: 

a) óunnar plöntuafurðir í skilningi a-liðar 1. mgr. 1. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, 

b) matvæli sem eru aðallega samsett úr einu eða fleiri innihaldsefnum úr jurtaríkinu í skilningi b-liðar 1. mgr. 1. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 2092/91. 

2. Uppruni: afurðir í flokki 1 a og lífrænt ræktuð innihaldsefni í afurðum í flokki 1 b sem hafa verið ræktuð á Indlandi. 

3. Skoðunaraðilar: 

— Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, 

— Ecocert SA (India Branch Office), 

— IMO Control Private Limited, 

— Indian Organic Certification Agency (Indocert), 

— Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, 

— Natural Organic Certification Association, 

— OneCert Asia Agri Certification private Limited, 

— SGS India Pvt. Ltd, 

— Control Union Certifications, 

— Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA),  
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— APOF Organic Certification Agency (AOCA), 

— Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA). 

4. Aðilar sem gefa út vottorð: sjá lið 3. 

5. Gildistími skráningar: 30. júní 2009. 

ÍSRAEL 

1. Afurðaflokkar:  

a) óunnar plöntuafurðir í skilningi a-liðar 1. mgr. 1. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, 

b) matvæli sem eru aðallega samsett úr einu eða fleiri innihaldsefnum úr jurtaríkinu í skilningi b-liðar 1. mgr. 1. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 2092/91. 

2. Uppruni: afurðir í flokki 1 a og lífrænt framleidd innihaldsefni í afurðum í flokki 1 b sem hafa verið framleidd í Ísrael 
eða flutt inn til Ísraels: 

— annaðhvort frá Bandalaginu, 

— eða frá þriðja landi innan ramma reglna sem eru viðurkenndar sem jafngildar í samræmi við ákvæði 4. mgr. 11. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 

3. Skoðunaraðilar: 

— Skal Israel Inspection & Certification, 

— AGRIOR Ltd-Organic Inspection & Certification, 

— IQC Institute of Quality & Control, 

— Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development). 

4. Aðilar sem gefa út vottorð: sjá lið 3. 

5. Gildistími skráningar: 30. júní 2013. 

SVISS 

1. Afurðaflokkar: 

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

— afurðum, framleiddum á aðlögunartímanum sem um getur í 5. mgr. 5. gr. þeirrar reglugerðar, 

b) unnar landbúnaðarafurðir úr plöntum og búfjárafurðir til manneldis í skilningi b-liðar 1. mgr. 1. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 2092/91, að undanskildum: 

— afurðum, sem um getur í 5. mgr. 5. gr. þeirrar reglugerðar, sem í eru innihaldsefni úr landbúnaði, framleidd á 
aðlögunartímanum.  
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2. Uppruni: afurðir í flokki 1 a og lífrænt framleidd innihaldsefni í afurðum í flokki 1 b sem hafa verið framleidd í Sviss 
eða flutt inn til Sviss: 

— annaðhvort frá Bandalaginu, 

— eða frá þriðja landi innan ramma reglna sem eru viðurkenndar sem jafngildar í samræmi við ákvæði 4. mgr. 11. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, 

— eða frá þriðja landi ef aðildarríki hefur viðurkennt, í samræmi við ákvæði 6. mgr. 11. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
2092/91, að sama afurð hafi verið framleidd og skoðuð í því landi með sama fyrirkomulagi og viðurkennt er í því 
aðildarríki. 

— eða frá þriðja landi, enda hafi Sviss viðurkennt að reglur þess um framleiðslu og eftirlitskerfi séu jafngildar þeim 
reglum og því kerfi sem kveðið er á um í svissneskri löggjöf. 

3. Skoðunaraðilar: 

— Institut für Marktökologie (IMO), 

— bio.inspecta AG, 

— Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS), 

— Bio Test Agro (BTA), 

— ProCert Safety AG. 

4. Aðilar sem gefa út vottorð: sjá lið 3. 

5. Gildistími skráningar: 30. júní 2013. 

NÝJA-SJÁLAND 

1. Afurðaflokkar: 

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

— búfé og búfjárafurðir sem bera eða er ætlað að bera merkingar sem vísa til aðlögunar, 

— afurðir úr lagareldi, 

b) unnar landbúnaðarafurðir úr plöntum og búfjárafurðir til manneldis í skilningi b-liðar 1. mgr. 1. gr. reglugerðar 
(EBE) nr. 2092/91, að undanskildum: 

— búfjárafurðum sem bera eða er ætlað að bera merkingar sem vísa til aðlögunar, 

— afurðum sem innihalda lagareldisafurðir. 

2. Uppruni: 

Afurðir í flokki 1 a og lífrænt framleidd innihaldsefni í afurðum í flokki 1 b sem hafa verið framleidd á Nýja-Sjálandi 
eða flutt inn til Nýja-Sjálands: 

— annaðhvort frá Bandalaginu, 
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— eða frá þriðja landi innan ramma reglna sem eru viðurkenndar sem jafngildar í samræmi við ákvæði 4. mgr. 11. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 2092/91, 

— eða frá þriðja landi þar sem reglur um afurðir og eftirlitskerfi hafa verið viðurkenndar sem jafngildar þeim sem er að 
finna í MAF-áætluninni (MAF Food Official Organic Assurance Programme) á grundvelli þeirra trygginga og 
upplýsinga sem lögbært yfirvald þess lands veitir í samræmi við ákvæði MAF-áætlunarinnar að því tilskildu að 
einungis séu flutt inn lífrænt framleidd innihaldsefni, sem mega að hámarki vera 5% af landbúnaðarafurðunum, sem 
nota á í afurðir í flokki 1 b, sem eru framleiddar í Nýja-Sjálandi. 

3. Skoðunaraðilar: 

— AsureQuality Ltd, 

— BIO-GRO New Zealand. 

4. Aðili sem gefur út vottorð: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority 
(NZFSA). 

5. Gildistími skráningar: 30. júní 2011. 
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II. VIÐAUKI 

Niðurfelld reglugerð með skrá yfir breytingar á henni 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 94/92 
(Stjtíð EB L 11, 17.1.1992, bls. 14). 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 522/96 Eingöngu 1. gr. 
(Stjtíð EB L 77, 27.3.1996, bls. 10). 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 314/97 
(Stjtíð. EB L 51, 21.2.1997, bls. 34). 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1367/98 
(Stjtíð EB L 185, 30.6.1998, bls. 11). 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 548/2000 
(Stjtíð EB L 67, 15.3.2000, bls. 12). 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1566/2000 
(Stjtíð EB L 180, 19.7.2000, bls. 17). 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1616/2000 
(Stjtíð. EB L 185, 25.7.2000, bls. 62) 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2426/2000 
(Stjtíð EB L 279, 1.11.2000, bls. 19). 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 349/2001 
(Stjtíð EB L 52, 22.2.2001, bls. 14). 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2589/2001 
(Stjtíð EB L 345, 29.12.2001, bls. 18). 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1162/2002 
(Stjtíð. EB L 170, 29.6.2002, bls. 44) 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2382/2002 
(Stjtíð EB L 358, 31.12.2002, bls. 120). 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 545/2003 
(Stjtíð ESB L 81, 28.3.2003, bls. 10). 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2144/2003 
(Stjtíð. ESB L 322, 9.12.2003, bls. 3) 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 746/2004 Eingöngu 2. gr. 
(Stjtíð ESB L 122, 26.4.2004, bls. 10). 

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 956/2006 
(Stjtíð. ESB L 175, 29.6.2006, bls. 41) 
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III. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla  

Reglugerð (EBE) nr. 94/92 Þessi reglugerð 

Fyrsta málsgrein 1. gr. Fyrsta málsgrein 1. gr. 

Inngangsorð annarrar málsgreinar 1. gr. Inngangsorð annarrar málsgreinar 1. gr. 

Fyrsti undirliður annarrar málsgreinar 1. gr. a-liður annarrar málsgreinar 1. gr. 

Annar undirliður annarrar málsgreinar 1. gr. b-liður annarrar málsgreinar 1. gr. 

Þriðja málsgrein 1. gr. Þriðja málsgrein. 1. gr. 

1. mgr. 2. gr. 1. mgr. 2. gr. 

Fyrsti málsliður 2. mgr. 2. gr. Fyrsta undirgrein 2. mgr. 2. gr. 

Inngangsorð 2. mgr. 2. gr. Inngangsorð annarrar undirgreinar 2. mgr. 2. gr. 

a-liður 2. mgr. 2. gr. a-liður 2. mgr. 2. gr. 

Inngangsorð b-liðar 2. mgr. 2. gr. Inngangsorð b-liðar 2. mgr. 2. gr. 

Fyrsti undirliður b-liðar 2. mgr. 2. gr. i. liður b-liðar 2.°mgr. 2.°gr. 

Annar undirliður b-liðar 2. mgr. 2. gr. ii. liður b-liðar 2.°mgr. 2.°gr. 

Þriðji undirliður b-liðar 2. mgr. 2. gr. iii. liður b-liðar 2.°mgr. 2.°gr. 

Inngangsorð c-liðar 2. mgr. 2. gr. Inngangsorð c-liðar 2. mgr. 2. gr. 

Fyrsti undirliður c-liðar 2. mgr. 2. gr. i. liður c-liðar 2. mgr. 2. gr. 

Annar undirliður c-liðar 2. mgr. 2. gr. ii. liður c-liðar 2. mgr. 2. gr. 

Þriðji undirliður c-liðar 2. mgr. 2. gr. iii. liður c-liðar 2. mgr. 2. gr. 

Fjórði undirliður c-liðar 2. mgr. 2. gr. iv. liður c-liðar 2. mgr. 2. gr. 

Fimmti undirliður c-liðar 2. mgr. 2. gr. v. liður c-liðar 2. mgr. 2. gr. 

d-liður 2. mgr. 2. gr. d-liður 2. mgr. 2. gr. 

3.–6. mgr. 2. gr. 3.–6. mgr. 2. gr. 

— 3. gr. 

3. gr. 4. gr. 

Viðauki I. viðauki 

— II.°viðauki 

— III. viðauki 
 

 

 


