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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni
1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter
og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1 ),
sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 418/96(2), særlig
artikkel 5 nr. 3 bokstav b), nr. 4, nr. 5a bokstav b) og nr. 7, og

ut fra følgende betraktninger:

I rådsforordning (EF) nr. 1935/95(3) er det fastsatt, for kategoriene
nevnt i artikkel 5 nr. 3 og nr. 5a i forordning (EØF) nr. 2092/91, at
ingredienser av landbruksopprinnelse som ikke er framstilt i
samsvar med reglene fastsatt i artikkel 6 eller ikke er importert
fra tredjestater innen rammen av ordningen fastsatt i artikkel 11,
skal oppføres i vedlegg VI del C eller må omfattes av en midlertidig
tillatelse fra en medlemsstat.

Framgangsmåten fastsatt i artikkel 3 i kommisjonsforordning
(EØF) nr. 207/93(4 ) må revideres på bakgrunn av de erfaringer
som er gjort, og ut fra utviklingen i tilgjengeligheten på det felles
marked av visse økologisk framstilte ingredienser av
landbruksopprinnelse.

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

Artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 207/93 skal lyde:

«Artikkel 3

1. Så lenge en ingrediens av landbruksopprinnelse ikke er
oppført i del C i vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 2092/91, kan
den brukes i samsvar med unntaket fastsatt i artikkel 5 nr. 3
bokstav b) og nr. 5a bokstav b) i nevnte forordning, forutsatt at

a) den næringsdrivende har gitt vedkommende myndighet i
medlemsstaten alle nødvendige bevis for at den aktuelle
ingrediensen oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 4,

b) vedkommende myndighet i medlemsstaten i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 5 nr. 4 midlertidig har tillatt bruk
av ingrediensen i et tidsrom på høyst tre måneder etter å ha
fått bekreftet at den næringsdrivende har tatt de nødvendige
kontakter med de øvrige leverandører i Fellesskapet for å
forsikre seg om at aktuelle ingredienser som oppfyller
vedkommende kvalitetskrav, ikke er tilgjengelige;
medlemsstaten kan forlenge tillatelsen høyst tre ganger,
hver gang med et tidsrom på sju måneder.

2. Dersom det er gitt tillatelse som nevnt i nr. 1, skal medlems-
staten omgående gi de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen
følgende opplysninger:

a) datoen da tillatelse ble gitt,

b) betegnelsen på og eventuelt en nøyaktig beskrivelse av og
kvalitetskrav til den aktuelle ingrediens av
landbruksopprinnelse,

c) de mengder som kreves, og en begrunnelse for dette,

d) årsakene til knappheten og hvor lenge denne forventes å
vare,

e) datoen da medlemsstaten oversender opplysningene til de
øvrige medlemsstatene og Kommisjonen,

f) endelig frist for kommentarer fra medlemsstatene og/eller
Kommisjonen, som skal fastsettes til minst 30 dager etter
datoen for oversendelsen nevnt i bokstav e).

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 58 av 27.2.1997, s. 38, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/97 av 9. desember 1997
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 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 59 av 8.3.1996, s. 10.

(3) EFT nr. L 186 av 5.8.1995, s. 1.

(4) EFT nr. L 25 av 2.2.1993, s. 5.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 345/97

av 26. februar 1997

om endring av artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 207/93 om fastsettelse av
innholdet i vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk

produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på
landbruksprodukter og næringsmidler, og om fastsettelse av nærmere

regler for gjennomføringen av bestemmelsene i artikkel 5 nr. 4 i nevnte
forordning(*)
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3. Dersom kommentarene gitt av en medlemsstat til
Kommisjonen og til den medlemsstat som gav tillatelsen, innen
30 dager etter datoen for oversendelsen viser at ingrediensen er
tilgjengelig under knapphetsperioden, skal medlemsstaten vurdere
å trekke tillatelsen tilbake eller å forkorte dens varighet, og den
skal underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om
de tiltak den har truffet, innen 15 dager fra den dag den mottok de
aktuelle opplysninger.

4. I de tilfeller der tillatelsen forlenges, som nevnt nr. 1 bokstav
b), får framgangsmåtene nevnt i nr. 2 og 3 anvendelse.

5. Etter anmodning fra en medlemsstat eller på Kommisjonens
initiativ skal saken forelegges komiteen nevnt i artikkel 14 i
forordning (EØF) nr. 2092/91 for behandling. Etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 kan det besluttes at tillatelsen
skal trekkes tilbake eller dens gyldighetstid endres, eventuelt at
vedkommende ingrediens skal oppføres i vedlegg VI del C.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 30. 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.

Utferdiget i Brussel, 26. februar 1997.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen


