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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1567/2005

z dnia 20 września 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów
rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 11 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (EWG)
nr 2092/91 (1) właściwe władze Państw Członkowskich
mogą do dnia 31 grudnia 2005 r. udzielać zezwoleń na
wprowadzenie do obrotu produktów przywożonych
z państw trzecich nieumieszczonych w wykazie,
o którym mowa w ust. 1 lit. a) wymienionego artykułu.

(2) W swoim komunikacie do Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 10 czerwca 2004 r. dotyczącym Europej-
skiego planu działania na rzecz ekologicznej produkcji
rolnej i produktów żywnościowych, Komisja poinformo-
wała, że zaproponuje zmiany do rozporządzenia (EWG)
nr 2092/91 zastępujące obecnie stosowane odstępstwa
w przywozie nowym stałym systemem wykorzystującym

oceny równoważności technicznej prowadzone przez
organy wyznaczone w tym celu przez Wspólnotę.

(3) Stworzenie i ustanowienie tego nowego stałego systemu
wymaga wystarczającej ilości czasu.

(4) W międzyczasie, handel produktami ekologicznymi nie
może być niepotrzebnie zakłócony, dlatego stosowanie
obowiązujących środków przejściowych należy przed-
łużyć o kolejny rok.

(5) Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 powinno zostać
odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 11 ust. 6 lit. a) akapit pierwszy dyrektywy
2092/91/EWG, datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą
„31 grudnia 2006 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2005 r.

W imieniu Rady
M. BECKETT

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1336/2005 (Dz.U. L 211
z 13.8.2005, str. 11).


