
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende25.7.1996 Nr.32/0067

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om
økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik
angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1), sist endret
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1201/95(2), særlig artikkel 13,
og

ut fra følgende betraktninger:

I de tilfeller offentlige myndigheter gjør det obligatorisk å bruke
syntetiske plantefarmasøytiske produkter som ikke er oppført i
vedlegg II del B, på grunn av trusselen fra en sykdom eller
skadedyrangrep mot samtlige arealer i produksjon i et bestemt
område, kan produktene av avlinger derfra ikke lenger omfattes
av en angivelse som viser til økologiske produksjonsmetoder.

I betraktning av at de øvrige produksjonsregler for økologisk
landbruk er overholdt, bør på visse vilkår likevel
omleggingsperioden hvis utløp tillater markedsføring av produkter
merket med henvisning til slikt landbruk, kunne forkortes.

Planter av samme sort kan ikke produseres etter både en økologisk
og konvensjonell produksjonsmetode på enheter drevet av samme
landbruker.

Det bør kunne gjøres unntak fra dette prinsippet når det på
visse arealer med permanente vekster skjer en gradvis
omlegging fra konvensjonell produksjonsmetode til økologisk
produksjonsmetode.

Unntak fra prinsippet kan godtas også for visse områder brukt til
landbruksforskning med henblikk på utvikling av økologisk
landbruk, fastsatt av vedkommende myndigheter i
medlemsstatene.

Produksjon av frø, vegetativt foryngelsesmateriale og planter er
en virksomhet som utøves av næringsdrivende spesialisert i
økologisk produksjonsmetode i tillegg til at de produserer de
samme produkter etter en konvensjonell produksjonsmetode.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nevnt i artikkel 14 i forordning (EØF) nr. 2092/91 -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Nr. 1 i vedlegg I og del A i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2092/
91 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den femtende dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til
anvendelse i alle medlemsstater.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 119 av 30.5.1995, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/96 of 26. april 1996 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 198 av 22.7.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 119 av 30.5.1995, s. 9.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1202/95

av 29. mai 1995

om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91
om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse

på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

Utferdiget i Brussel, 29. mai 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I forordning (EØF) nr. 2092/91 gjøres følgende endringer:

1. Følgende ledd innsettes etter nr. 1 i avsnittet «Vekster og vegetabilske produkter» i vedlegg I:

«Særlig kan en medlemsstat forkorte omleggingsperioden til et absolutt minimum i det tilfellet der
parsellene er blitt behandlet med et produkt som ikke er oppført i del B i vedlegg II, som del av et
tiltak for bekjempelse av sykdommer eller skadedyr gjort obligatorisk av vedkommende myndighet
i medlemsstaten på dens territorium, eller på visse deler av territoriet, for en bestemt avling.

Ved forkortelsen av omleggingsperioden skal det tas hensyn til følgende punkter:

- parsellene var allerede omlagt eller var under omlegging til økologisk landbruk,

- det må sikres at nedbrytningen av det berørte plantefarmasøytiske produktet gir et ubetydelig
restnivå i jorda ved utløpet av den forkortede omleggingsperioden, og dersom det dreier seg om
en flerårig avling, i planten,

- den berørte medlemsstat må underrette de andre medlemsstatene om sin beslutning om å gjøre
behandling obligatorisk og om den planlagte forkortelsens betydning for omleggingsperioden,

- produkter fra avlingen som følger etter behandlingen, kan ikke selges merket med en henvisning
til økologisk produksjonsmetode.»

2. Vedlegg III del A nr. 9 skal lyde:

«9. Når en næringsdrivende driver flere produksjonsenheter i samme område, er også de enhetene i
området som produserer planter eller planteprodukter som ikke er nevnt i artikkel 1, samt
lagringsplasser for råvarer (som gjødsel, plantefarmasøytiske produkter, frø), omfattet av
kontrollordningen når det gjelder nr. 2 første ledd og nr. 3 og 4. Planter av samme sort som dem
produsert i enheten nevnt i nr. 1 kan ikke produseres i disse enhetene.

Produsentene kan imidlertid fravike regelen nevnt i foregående ledds siste punktum

a) når det gjelder produksjon av produkter fra flerårige avlinger (frukttrær, vinstokker og
humle), forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

1. den berørte produksjon er del av en omleggingsplan som produsenten uttrykkelig
forplikter seg til, og som fastsetter at omleggingen av siste del av de berørte arealer
til økologisk produksjonsmetode skal begynne innenfor det kortest mulige tidsrom,
som i ethvert tilfelle ikke må overstige fem år,

2. det er blitt truffet egnede tiltak for å sikre at produktene fra hver av de berørte
enhetene er permanent atskilt,

3. kontrollorganet eller -myndigheten underrettes om høsten av hvert av de berørte
produkter minst 48 timer på forhånd,

4. umiddelbart etter høsten skal produsenten underrette kontrollorganet eller
-myndigheten om de nøyaktige mengder som er høstet på de berørte enheter, og om
alle kjennetegn som gjør det mulig å identifisere produksjonen (som kvalitet, farge,
gjennomsnittsvekt osv.), og bekrefte at tiltakene som er truffet for å atskille
produktene, er blitt gjennomført,
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5. omleggingsplanen og tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 er blitt godkjent av kontrollorganet
eller -myndigheten; godkjenningen må bekreftes hvert år etter at omleggingsplanen
er iverksatt,

b) når det gjelder arealer beregnet på landbruksforskning, fastsatt av vedkommende
myndigheter i medlemsstatene, forutsatt at vilkår 2, 3, 4 og den relevante del av vilkår 5,
nevnt i bokstav a), er oppfylt,

c) når det gjelder produksjon av frø, vegetativt formeringsmateriale og planter, forutsatt at
vilkår 2, 3, 4 og den relevante del av vilkår 5, nevnt i bokstav a), er oppfylt.»


