
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 94/92 
 

z dnia 14 stycznia 1992 r. 
 

ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących 
przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91 w 

sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów 
rolnych i środków spożywczych 

                                          (Dz. U.  L 011, 17/01/1992 s. 0014-0015 z  późn. zm.) 
 
 
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 
 
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarczą, 
 
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków 
spożywczych1, w szczególności jego art. 11 i 16 ust. 3, 
 
a także mając na uwadze, co następuje: 
 
art. 11 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 stanowiący, że od dnia 23 lipca 1992 r. 
towary przywożone z państw trzecich mogą być wprowadzone do obrotu jedynie wówczas, 
gdy pochodzą z państwa trzeciego znajdującego się w wykazie, który zostanie sporządzony; 
art. 11 ust 2 określa warunki, które musi spełnić państwo trzecie aby zostało umieszczone w 
tym wykazie; 
 
należy sporządzić taki wykaz, ponadto należy określić szczegółowe zasady procedury 
badającej wniosek państwa trzeciego w związku z wpisaniem go do wykazu; 
 
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym 
mowa w art. 14. rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, 
 
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 
 

Artykuł 1 
 
Wykaz państw trzecich określony w art. 11 ust 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 
ustanowiony jest w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 
 
Wykaz podaje wszystkie informacje uważane za niezbędne w odniesieniu do każdego 
państwa trzeciego, aby umożliwić identyfikację produktu objętego zasadami, w 
szczególności: 
 
- świadectw kontroli w celu przywozu do Wspólnoty, 
 
- organ kontroli lub organy kontroli w państwach trzecich i/lub prywatne organizacje 

uznane przez dane Państwo Członkowskie do przeprowadzenia nadzoru. 

                                                 
1 Dz.U. nr L 198 z 22.7.1991, str. 1. 



Ponadto, tam gdzie to stosuje się, wykaz może określać: 
 
- zakłady przetwórcze i eksporterów podlegających systemowi kontroli, 

 
- produkty objęte tymi zasadami. 
 

Artykuł 2 
 
1. Komisja rozważy czy włączyć państwo trzecie do wykazu z Załącznika po otrzymaniu 
wniosku o wpisanie do wykazu od przedstawiciela państwa trzeciego. 

 
2. W okresie sześciu miesięcy od jego otrzymania, wniosek o wpisanie zostaje 
uzupełniony o dokumentację techniczną sporządzoną w jednym z urzędowych języków 
Wspólnoty i wszystkie informacje potrzebne Komisji w celu zapewnienia, że warunki 
określone w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 są spełnione dla produktów 
przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty. W szczególności obejmuje on następujące 
informacje szczegółowe: 
 
a) rodzaje, i jeżeli to możliwe, szacunkowe określenie ilości produktów rolnych i środków 

spożywczych przeznaczonych do wywozu do Wspólnoty w ramach przepisów 
określonych w art. 11; 

 
b) zasady produkcji obowiązujące w państwach trzecich: 
 

- podstawowe zasady tak jak podano w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 
2092/91, 

 
- produkty zatwierdzone do użycia w trakcie procesu produkcji rolnej, mianowicie 

środki ochrony roślin, detergenty, nawozy sztuczne lub produkty poprawiające 
strukturę gleby, 

 
- składniki pochodzenia nierolniczego zatwierdzone w produkcie przetworzonym, 

procesy i obróbki zatwierdzone podczas przetwarzania; 
 
c) zasady stosowane w systemie kontroli i organizacja wprowadzania w życie tego 

systemu w państwach trzecich: 
 

- nazwa organu odpowiedzialnego za kontrole w państwie trzecim i/lub prywatna 
organizacja odpowiedzialna za przeprowadzenie kontroli, 

 
- szczegółowe zasady kontroli gospodarstw rolnych i jednostek przetwórczych 

oraz kary, które mogą zostać nałożone w przypadku naruszeń, 
 

- nazwa(-y) i adres(-y) organu lub jednostki albo jednostek upoważnionych w 
państwie trzecim do wystawiania świadectw w przypadku przywozu do 
Wspólnoty, 

 
- informacje potrzebne do organizacji monitorowania zgodności z zasadami 

regulującymi produkcję i systemem kontroli, włączając wystawianie świadectw. 
Nazwa i dane szczegółowe dotyczące organu odpowiedzialnego za 



monitorowanie, 
 
- wykaz jednostek przetwórczych i eksporterów zajmujących się wywozem 

towarów do Wspólnoty; liczba producentów i obszar uprawy, 
 

d) jeżeli jest to możliwe, przygotowanie przez niezależnych ekspertów sprawozdania z 
kontroli przeprowadzonej na miejscu w sprawie skutecznego wprowadzania w życie 
zasad produkcji i zasad kontroli wspomnianych w lit. b) i c). 

 
3. Przy wykonywaniu oceny wniosku o wpisanie, Komisja może domagać się wszelkich 
dalszych informacji niezbędnych do ustalenia, że zasady regulujące produkcję i kontrolę w 
państwach trzecich odpowiadają tym ustanowionym w rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91, 
łącznie z przedstawianiem sprawozdań z kontroli przeprowadzonych na miejscu przez 
ekspertów, których niezależność została potwierdzona przez Komisję. Ponadto, w miarę 
potrzeb Komisja jest upoważniona do zorganizowania kontroli przeprowadzonej na miejscu 
przez ekspertów mianowanych przez Komisję. 
 
4. Wpisanie państwa trzeciego do wykazu w Załączniku może być uwarunkowane 
przekazywaniem regularnych sprawozdań z kontroli przeprowadzanych na miejscu przez 
niezależnych ekspertów w zakresie skutecznego wprowadzania w życie zasad produkcji i 
zasad kontroli w zainteresowanym państwie trzecim. Ponadto, w miarę potrzeb Komisja może 
zorganizować kontrolę przeprowadzaną na miejscu przez ekspertów wyznaczanych przez 
Komisję. 
 
5. Jeżeli, po wpisaniu państwa trzeciego do wykazu w Załączniku, państwo trzecie dokona 
jakichkolwiek zmian w obowiązujących środkach lub w ich stosowaniu, zobowiązane jest do 
niezwłocznego powiadomienia Komisji o tym fakcie. W świetle takiej informacji może być 
podjęta decyzja zmieniająca szczegóły wpisu odnoszącego się do państwa trzeciego w 
Załączniku lub wycofująca wpis państwa zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 
rozporządzenia (EWG) nr 2092/91; podobna decyzja może być również podjęta, w przypadku 
gdy państwo trzecie nie dostarczyło informacji wymaganych niniejszym ustępem. 
 
6. Jeżeli, po wpisaniu państwa trzeciego do wykazu w Załączniku, Komisja otrzyma 
informację budzącą wątpliwości, co do rzeczywistego wprowadzania w życie opisanych 
środków, wówczas Komisja może kierować pytania do danego państwa trzeciego, o wszelkie 
wymagane informacje, łącznie z przedstawieniem sprawozdania z kontroli przeprowadzonej 
na miejscu przez niezależnych ekspertów lub też może przeprowadzić kontrolę na miejscu 
przez ekspertów przez nią wyznaczonych. W świetle tych informacji i/lub sprawozdań może 
być wydana decyzja o zawieszeniu wpisu zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 
rozporządzenia (EWG) nr 2092/91; podobna decyzja może być podjęta w przypadkach, kiedy 
państwo trzecie nie dostarczyło wymaganej informacji przed ostatecznym terminem 
określonym we wnioskach Komisji lub też, kiedy państwo trzecie nie wyraziło zgody na 
przeprowadzenie kontroli na miejscu w celu ustalenia zgodności z warunkami wpisu do 
wykazu. 
 

Artykuł 3 
 
Rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Wspólnot Europejskich. 
 



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 
 
 
 
Sporządzono w Brukseli, dnia 14 stycznia 1992 r. 
 
 
 

W imieniu Komisji 
 

Ray MAC SHARRY 
 

Członek Komisji 
 



ZAŁĄCZNIK 
 

Wykaz państw trzecich określonych w art. 1 
 


