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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2016/1917 

av 27. oktober 2016 

om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og 

veterinæreiningar i TRACES 

[meld under nummeret K(2016) 6835](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende 

dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel 20 nr. 1 og 3, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-

kontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 

90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4 andre leddet andre punktumet og artikkel 6 nr. 5, 

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-

kontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF(4) er det oppført ei liste over grensekontrollstasjonar som er godkjende i samsvar med 

direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne lista er ført opp i vedlegg I til det nemnde vedtaket. 

2) På grunnlag av meldingar frå Belgia, Frankrike, Italia og Nederland bør postane for grensekontrollstasjonen ved 

lufthamna Brussels South Charleroi i Belgia, hamna i Marseille i Frankrike, lufthamna Milano-Malpensa i Italia og 

lufthamna i Amsterdam i Nederland endrast i den lista som er oppført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

3) Hellas har meldt frå om at godkjenninga av grensekontrollstasjonen ved jarnbana i Idomeni er vorten oppheva. Posten 

for denne grensekontrollstasjonen i Hellas bør difor endrast i den lista som er oppført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

4) Spania har meldt frå om at det er gjort endringar ved kontrollsentra ved grensekontrollstasjonen ved lufthamna i 

Barcelona. Posten for denne grensekontrollstasjonen i Spania bør difor endrast i den lista som er oppført i vedlegg I til 

vedtak 2009/821/EF. 

5) Italia har meldt frå om at det er skipa eit nytt kontrollsenter ved grensekontrollstasjonen ved hamna i Napoli. Posten for 

denne grensekontrollstasjonen i Italia bør difor endrast i den lista som er oppført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

6) Italia og Ungarn har meldt frå om at godkjenninga av grensekontrollstasjonen ved lufthamna i Genova og 

grensekontrollstasjonen ved jarnbana i Kelebia er vorten oppheva. Postane for desse grensekontrollstasjonane i Italia og 

Ungarn bør difor strykast frå den lista som er oppført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

7) I vedlegg II til vedtak 2009/821/EF er det ført opp ei liste over sentrale einingar, regionale einingar og lokale einingar i 

det integrerte veterinærdatasystemet (TRACES). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 296 av 1.11.2016, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 1. 

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(4) Kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing 

av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i 

TRACES (TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1). 

2019/EØS/47/01 



Nr. 47/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

8) På grunnlag av meldingar frå Tyskland og Italia bør det gjerast endringar for desse medlemsstatane med omsyn til fleire 

regionale og lokale einingar i lista over regionale og lokale einingar i TRACES i vedlegg II til vedtak 2009/821/EF. 

9) Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

10) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel 27. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I den delen som gjeld Belgia, skal posten for lufthamna Brussels South Charleroi lyde: 

«Charleroi Airport BE CRL 4 A   O(14)» 

b)  I den delen som gjeld Hellas, skal posten for jarnbana i Idomeni lyde: 

«Idomeni(*) GR EID 2 F  HC(2)(*)»  

c)  I den delen som gjeld Spania, skal posten for lufthamna i Barcelona lyde: 

«Barcelona ES BCN 4 A WFS HC(2), NHC-T(CH)(2), 

NHC-NT(2) 

O 

Swissport HC(2), NHC(2) O» 

d)  I den delen som gjeld Frankrike, skal posten for hamna i Marseille lyde: 

«Marseille Port FR MRS 1 P Hangar 14  U(14), E 

Hangar 23 HC-T(1)(2), HC-NT(2)»  

e)  I den delen som gjeld Italia, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for lufthamna i Genova går ut. 

ii)  Posten for lufthamna Milano-Malpensa skal lyde: 

«Milano-Malpensa IT MXP 4 A Magazzini aeroportuali ALHA HC(2), NHC(2)  

ALHA Airport MXP SpA  U, E 

Cargo City MLE HC(2) O» 

iii)  Posten for hamna i Napoli skal lyde: 

«Napoli IT NAP 1 P Molo Bausan HC, NHC-NT  

Terminal Flavio Gioia SPA HC(2), NHC(2)»  

f)  I den delen som gjeld Ungarn, går posten for jarnbana i Kelebia ut. 

g)  I den delen som gjeld Nederland, skal posten for lufthamna i Amsterdam lyde: 

«Amsterdam NL AMS 4 A dnata B.V. HC(2), NHC-

T(FR), NHC-

NT(2) 

O(14) 

Schiphol Animal Centre  U, E, O(14) 

KLM-2  U, E, O(14) 

Fresh port HC(2), NHC(2) O(14) 

Kuehne + Nagel N.V. HC-T(CH)(2)»  
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2)  I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I den delen som gjeld Tyskland, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for den lokale eininga «DE00011 BERLIN» skal lyde: 

«DE05111 BERLIN» 

ii)  Postane for dei lokale einingane «DE08512 COTTBUS» og «DE11803 EMDEN, STADT» går ut. 

b)  I den delen som gjeld Italia, vert posten for den regionale eininga «IT00004 TRENTINO-ALTO ADIGE» bytt ut med 

dei følgjande to regionale og lokale einingane: 

«IT00041 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

IT00141 A.S. della P.A. di Bolzano 

IT00042 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

IT00542 Trento» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/1898 

av 26. oktober 2016 

om endring av gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse 

medlemsstater 

[meddelt under dokument K(2016) 6710](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet 

med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særlig artikkel 9 nr. 4, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 

levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked(2), særlig artikkel 10 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU(3) er det fastsatt dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk 

svinepest i medlemsstatene eller områder i medlemsstatene som er oppført i vedlegget til nevnte beslutning. Disse 

tiltakene omfatter forbud mot å sende levende svin, rånesæd, eggceller og embryoer av svin, svinekjøtt samt bearbeidet 

kjøtt og kjøttprodukter som består av eller inneholder svinekjøtt, fra visse områder i de berørte medlemsstatene. 

2) Det bør tas hensyn til utviklingen i den nåværende epidemiologiske situasjonen i Unionen med hensyn til klassisk 

svinepest i vurderingen av risikoen som dyrehelsesituasjonen knyttet til nevnte sykdom, utgjør. Det bør fastsettes visse 

unntak for sending av levende svin, ferskt svinekjøtt og visse typer bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter fra områder 

oppført i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU. De ytterligere dyrehelsekravene som får anvendelse 

dersom slike unntak gis, bør også beskrives i nevnte gjennomføringsbeslutning. 

3) Ved rådsdirektiv 64/432/EØF(4) er det fastsatt at levende dyr som transporteres, skal ledsages av helsesertifikater. 

Dersom unntak fra forbudet mot å sende levende svin fra områdene oppført i vedlegget til gjennomføringsbeslutning 

2013/764/EU anvendes på levende svin beregnet på handel innenfor Unionen, bør helsesertifikatene inneholde en 

henvisning til nevnte gjennomføringsbeslutning for å sikre at de relevante sertifikatene inneholder tilstrekkelige og 

nøyaktige helseopplysninger. 

4) Ved artikkel 6 i rådsdirektiv 2001/89/EF(5) anerkjennes det at det finnes driftsenheter som består av forskjellige produk-

sjonsenheter, og det gis mulighet for unntak knyttet til forskjellige risikonivåer som kan anerkjennes av vedkommende 

myndighet. Dette bør gjenspeiles i unntakene fastsatt i artikkel 4 bokstav a) i gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU. 

5) Vedlegget til kommisjonsvedtak 2002/106/EF(6) inneholder nærmere opplysninger om serologisk overvåking og fram-

gangsmåter for prøvetaking samt om foreskrevne prøver. Dersom det skal gjøres unntak fra kravene i gjennom-

føringsbeslutning 2013/764/EU i nevnte gjennomføringsbeslutning, bør slike tiltak vise til de relevante delene av 

vedlegget til vedtak 2002/106/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 28.10.2016, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 3. 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 13. 

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU av 13. desember 2013 om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse 

medlemsstater (EUT L 338 av 17.12.2013, s. 102). 

(4) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet (EFT 121 av 

29.7.1964, s. 1977/64). 

(5) Rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest (EFT L 316 av 1.12.2001, s. 5). 

(6) Kommisjonsvedtak 2002/106/EF av 1. februar 2002 om godkjenning av en diagnostiseringshåndbok som fastsetter diagnostiske metoder, 

prøvetakingsmetoder og kriterier for å vurdere laboratorieundersøkelsene for bekreftelse av klassisk svinepest (EFT L 39 av 9.2.2002, 

s. 71). 

2019/EØS/47/02 
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6) Gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU gjøres følgende endringer: 

1)  Ny artikkel 2a skal lyde: 

«Artikkel 2a 

Unntak for sending av levende svin til andre medlemsstater i visse tilfeller 

1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 1 kan berørte medlemsstater godkjenne sending av levende svin fra driftsenheter som 

ligger innenfor områdene oppført i vedlegget, til andre medlemsstater, forutsatt at den samlede situasjonen med hensyn til 

klassisk svinepest i de områdene som er oppført i vedlegget, er gunstig, og at de aktuelle svinene er blitt holdt i 

driftsenheter der 

— det ikke er registrert dokumentasjon på klassisk svinepest de siste tolv måneder, og driftsenheten ligger utenfor en 

vernesone eller overvåkingssone opprettet i samsvar med direktiv 2001/89/EF, 

— svinene har oppholdt seg i minst 90 dager eller siden fødselen i driftsenheten, og ingen levende svin er innført i 

driftsenheten i løpet av de siste 30 dagene før sending, 

— driftsenheten gjennomfører en plan for biosikkerhet som er godkjent av vedkommende myndighet, 

— vedkommende myndighet har foretatt inspeksjoner regelmessig og minst hver fjerde måned, der inspeksjonen 

i)  gjennomføres i henhold til retningslinjene fastsatt i kapittel III i vedlegget til kommisjonsvedtak 2002/106/EF(*), 

ii)  omfatter en klinisk undersøkelse i samsvar med framgangsmåtene for kontroll og prøvetaking fastsatt i kapittel IV 

del A i vedlegget til vedtak 2002/106/EF, 

iii)  omfatter kontroll av at tiltakene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 bokstav b) annet og fjerde til sjuende strekpunkt i 

direktiv 2001/89/EF gjennomføres på en effektiv måte, og 

— driftsenheten inngår i en plan for overvåking av klassisk svinepest gjennomført av vedkommende myndighet i samsvar 

med framgangsmåtene for prøvetaking fastsatt i kapittel IV punkt F.2 i vedlegget til vedtak 2002/106/EF, og at det 

gjennomføres laboratorieprøver med negativt resultat i løpet av den siste måneden før transport. 

2.  For levende svin som oppfyller kravene i nr. 1, skal følgende utfyllende tekst tilføyes i det tilsvarende helsesertifikatet 

for svin nevnt i artikkel 5 nr. 1 i rådsdirektiv 64/432/EØF(**): 

«Svin som oppfyller kravene i artikkel 2a i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU.» 

 _______________  

(*) Kommisjonsvedtak 2002/106/EF av 1. februar 2002 om godkjenning av en diagnostiseringshåndbok som fastsetter 

diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier for å vurdere laboratorieundersøkelsene for bekreftelse av 

klassisk svinepest (EFT L 39 av 9.2.2002, s. 71). 

(**) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet (EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64).» 
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2)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav a) skal annet strekpunkt lyde: 

«— svinene har oppholdt seg i minst 90 dager eller siden fødselen i driftsenheten, og ingen levende svin er innført i 

driftsenheten eller den atskilte produksjonsenheten i løpet av de siste 30 dagene før sending til slakteri; dette får 

bare anvendelse på atskilte produksjonsenheter der den offentlige veterinæren har bekreftet at produk-

sjonsenhetenes struktur, størrelse og innbyrdes avstand, samt den virksomheten som foregår der, er slik at 

produksjonsenhetene med hensyn til oppstalling, stell og fôring er helt atskilt, slik at viruset ikke kan spre seg fra 

en produksjonsenhet til en annen.» 

b)  I bokstav a) skal fjerde strekpunkt punkt iii) lyde: 

«iii)  oppfyller minst ett av følgende kriterier: 

1.  omfatter kontroll av at tiltakene fastsatt i artikkel 15 nr. 2 bokstav b) annet og fjerde til sjuende strekpunkt i 

direktiv 2001/89/EF gjennomføres på en effektiv måte, eller 

2.  det innenfor en radius på 40 km rundt driftsenheten utføres regelmessig, og minst hver fjerde måned, 

overvåking av viltlevende svin med negativt resultat i henhold til kapittel IV del H i vedlegget til vedtak 

2002/106/EF, og at alle slaktede svin i forsendelsen er blitt testet for klassisk svinepest med negativt resultat i 

samsvar med de diagnostiske metodene fastsatt i kapittel VI del C i vedlegget til vedtak 2002/106/EF.» 

c)  I bokstav a) skal nytt sjuende strekpunkt lyde: 

«— svinekjøtt, bearbeidet kjøtt og kjøttprodukter som kommer fra driftsenheter for svin som oppfyller kravene i 

denne bokstav, ledsages av et egnet hygienesertifikat for handel innenfor Unionen som fastsatt i kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 599/2004(*), der del II av sertifikatet skal påføres følgende tekst: 

«Produkt i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU av 13. desember 2013 om 

dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater.» 

 ____________  

(*) Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2004 av 30. mars 2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og 

en inspeksjonsrapport i forbindelse med handel innenfor Fellesskapet med dyr og produkter av animalsk 

opprinnelse (EUT L 94 av 31.3.2004, s. 44).» 

d)  I bokstav b) skal tredje strekpunkt lyde: 

«— ledsages av egnet hygienesertifikat for handel innenfor Unionen som fastsatt i forordning (EF) nr. 599/2004, der 

del II av sertifikatet skal påføres følgende tekst: 

«Produkt i samsvar med Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU av 13. desember 2013 om 

dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater.» 

3)  I artikkel 10 erstattes datoen «31. desember 2017» med datoen «31. desember 2019». 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 26. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1964 

av 9. november 2016 

om godkjenning av et preparat av dolomitt-magnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og andre 

drøvtyggere beregnet på melkeproduksjon, avvente smågriser og oppfôringssvin samt av et preparat av 

montmorillonitt-illitt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåter for å gi slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt søknader om godkjenning av et preparat av 

dolomitt-magnesitt og et preparat av montmorillonitt-illitt. Søknadene inneholdt de opplysningene og dokumentene som 

kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknadene gjelder godkjenning i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» av et preparat av dolomitt-magnesitt som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og andre drøvtyggere beregnet på melkeproduksjon, avvente smågriser og 

oppfôringssvin samt av et preparat av montmorillonitt-illitt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 1. desember 2015(2) at 

preparatet av dolomitt-magnesitt ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

Myndigheten har også fastslått at det er effektivt som antiklumpemiddel. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

særlige krav til overvåking etter markedsføring. Den har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for 

tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Den fysiologiske likheten mellom melkekyr og alle drøvtyggere beregnet på melkeproduksjon gjør at bruken av dette 

tilsetningsstoffet bør utvides til å omfatte andre drøvtyggere beregnet på melkeproduksjon. 

6) Myndigheten fastslo i sine uttalelser av 30. oktober 2014 og 10. september 2015(3) at preparatet av montmorillonitt-illitt 

ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten har også fastslått at det er 

effektivt som antiklumpe- og bindemiddel. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav til overvåking etter 

markedsføring. Den har også gjennomgått rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av 

referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

7) Vurderingen av preparatet av dolomitt-magnesitt og preparatet av montmorillonitt-illitt viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse preparatene bør derfor 

godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 10.11.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 5. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFSA Journal 2016;14(1):4341 

(3) EFSA Journal 2014;12(11):3904 og EFSA Journal 2015;13(9):4237 

2019/EØS/47/03 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet oppført i vedlegg I, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «anti-

klumpemidler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer i samsvar med vedlegget. 

Artikkel 2 

Preparatet oppført i vedlegg II, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppene «anti-

klumpemidler» og «bindemidler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer i samsvar med vedlegget. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 9. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Kjemisk formel, beskrivelse, analyse-

metoder 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Teknologiske tilsetningsstoffer: antiklumpemidler 

1g598 Dolomitt-

magnesitt 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av en naturlig blanding av: 

dolomitt og magnesitt ≥ 40 % (med et 

minsteinnhold av karbonater på  

24 %). 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Dolomitt: 

CAS-nummer: 16389-88-1 

(CaMg)(CO3)2 

Magnesitt: 

CAS-nummer: 546-93-0 

MgCO3 

Talkum (hydratisert magnesium-

silikat): 

CAS-nummer: 14807-96-6 

Mg3Si4O10(OH)2 

Talkum ≥ 35 % 

Kloritt (aluminium–magnesium): 

CAS-nummer: 1318-59-8 

(Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8 

Jern (strukturelt) 6 % (gjennomsnitt) 

Melkekyr og andre 

drøvtyggere 

beregnet på 

melkeproduksjon 

Avvente smågriser 

Oppfôringssvin 

— 5 000 20 000 1. For bruk til avvente smågriser på 

opptil 35 kg. 

2. På merkingen av tilsetningsstoffet 

og premiksene som inneholder 

det, angis følgende: «Tilsetnings-

stoffet dolomitt-magnesitt er rikt 

på (inert) jern.» 

3. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal driftsan-

svarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved hjelp 

av slike rutiner og tiltak, skal 

tilsetningsstoffet og premiksene 

brukes med egnet personlig 

verneutstyr, herunder åndedretts-

vern. 

30. november 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Kjemisk formel, beskrivelse, analyse-

metoder 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

  Kloritt ≥ 16 % 

Fri for kvarts og asbest 

Analysemetode(1) 

Karakterisering av tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon (XRD) sammen 

med 

— atomabsorpsjonsspektrometri 

(AAS). 

      

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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VEDLEGG II 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Kjemisk formel, beskrivelse, analyse-

metoder 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Teknologiske tilsetningsstoffer: bindemidler 

1g557 Montmorillonitt-

illitt 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av blandsjiktmineral av 

montmorillonitt-illitt: fyllosilikater 

≥ 75 %. 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Fyllosilikater ≥ 75 %: 

≥ 35 % montmorillonitt-illitt (svell-

bart) 

≥ 30 % illitt/kaliglimmer 

≤ 15 % kaolinitt (ikke-svellbart) 

Kvarts ≤ 20 % 

Jern (strukturelt) 3,6 % (gjennomsnitt) 

Fri for asbest 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse i tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon (XRD), 

— atomemisjonsspektroskopi med 

induktivt koplet plasma (ICP-

AES) 

Alle dyrearter — 10 000 20 000 1. I bruksanvisningen angis: 

— «Samtidig peroral bruk av 

makrolider må unngås.» 

— «For fjørfe må samtidig bruk 

av robenidin også unngås.» 

2. Fjørfe: Samtidig peroral bruk av 

andre koksidiostatika enn robe-

nidin er kontraindisert dersom 

innholdet av montmorillonitt-illitt 

er på over 10 000 mg/kg fullfôr. 

3. På merkingen av tilsetningsstoffet 

og premiksene som inneholder 

det, angis følgende: «Tilsetnings-

stoffet montmorillonitt-illitt er rikt 

på (inert) jern.» 

4. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal driftsan-

svarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

30. november 

2026 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Kjemisk formel, beskrivelse, analyse-

metoder 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

       5. Den samlede mengden av for-

skjellige kilder til mont-

morillonitt-illitt i fullfôr må ikke 

overstige det tillatte maksimale 

innholdet på 20 000 mg/kg fullfôr. 

 

Teknologiske tilsetningsstoffer: antiklumpemidler 

1g557 Montmorillonitt-

illitt 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av blandsjiktmineral av 

montmorillonitt-illitt: fyllosilikater 

≥ 75 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Fyllosilikater ≥ 75 %: 

≥ 35 % montmorillonitt/illitt 

(svellbart) 

≥ 30 % illitt/kaliglimmer 

≤ 15 % kaolinitt (ikke-svellbart) 

Kvarts ≤ 20 % 

Jern (strukturelt) 3,6 % (gjennomsnitt) 

Fri for asbest 

Alle dyrearter — 20 000 20 000 1. I bruksanvisningen angis følgende: 

— «Samtidig peroral bruk av 

makrolider må unngås.» 

— Fjørfe: «Samtidig bruk av 

robenidin må unngås.» 

2. Fjørfe: Samtidig peroral bruk av 

andre koksidiostatika enn robe-

nidin er kontraindisert. 

3. På merkingen av tilsetningsstoffet 

og premiksene som inneholder 

det, angis følgende: «Tilsetnings-

stoffet montmorillonitt-illitt er rikt 

på (inert) jern.» 

4. For brukere av tilsetningsstoffet 

og premiksene skal driftsan-

svarlige for fôrforetak fastsette 

driftsrutiner og organisatoriske 

tiltak for å håndtere mulige 

risikoer ved bruk. Dersom disse 

risikoene ikke kan fjernes eller 

reduseres til et minimum ved 

hjelp av slike rutiner og tiltak, 

skal tilsetningsstoffet og 

premiksene brukes med egnet 

personlig verneutstyr, herunder 

åndedrettsvern. 

30. november 

2026 



 

N
r. 4

7
/1

4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
3

.6
.2

0
1
9
 

 
Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Tilsetningsstoff 
Kjemisk formel, beskrivelse, analyse-

metoder 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg tilsetningsstoff / kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

  Analysemetode(1) 

Til bestemmelse i tilsetningsstoffet: 

— røntgendiffraksjon (XRD), 

— atomemisjonsspektroskopi med 

induktivt koplet plasma  

(ICP-AES). 

    5. Den samlede mengden av for-

skjellige kilder til montmorillonitt-

illitt i fullfôr må ikke overstige det 

tillatte maksimale innholdet på  

20 000 mg/kg fullfôr. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 834/2007 

av 28. juni 2007 

om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av forordning 

(EØF) nr. 2092/91(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 37, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Økologisk produksjon er et samlet system for land-

bruksforvaltning og næringsmiddelproduksjon som 

forener beste miljøpraksis, et stort biologisk mangfold, 

bevaring av naturressurser, anvendelse av høye 

standarder for dyrevelferd og en produksjonsmetode 

som tilfredsstiller visse forbrukeres preferanse for 

produkter framstilt ved bruk av naturlige stoffer og 

prosesser. Den økologiske produksjonsmetoden har 

dermed en dobbel rolle i samfunnet, der den på den ene 

side forsyner et bestemt marked der forbrukerne 

etterspør økologiske produkter, og på den annen side 

sørger for offentlige goder som bidrar til vern av miljøet 

og dyrevelferden, samt til utvikling av landdistrikter. 

2) Den økologiske landbrukssektorens betydning er 

økende i de fleste medlemsstatene. Særlig har forbru-

kernes etterspørsel steget kraftig i de senere årene. De 

nyeste reformene av den felles landbrukspolitikk, der 

det legges vekt på markedsrettet produksjon og 

kvalitetsprodukter som møter forbrukernes etterspørsel, 

vil sannsynligvis utvide markedet for økologiske 

produkter ytterligere. Mot denne bakgrunn spiller 

lovgivningen for økologisk produksjon en stadig 

viktigere rolle i landbrukspolitikken, og den er nært 

knyttet til utviklingen på landbruksmarkedene. 

3) I Fellesskapets rettslige ramme for sektoren for 

økologisk produksjon bør målet være å sikre rettferdig 

konkurranse og en tilfredsstillende virkemåte for det 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) Uttalelse avgitt 22. mai 2007 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

indre marked for økologiske produkter, samt 

opprettholde og berettige forbrukernes tillit til produkter 

som er merket som økologiske. Et ytterligere mål bør 

være å skape forutsetninger for at sektoren kan utvikles i 

takt med produksjons- og markedsutviklingen. 

4) Meldingen fra Kommisjonen til Rådet og 

Europaparlamentet om en europeisk handlingsplan for 

økologiske næringsmidler og landbruk inneholder 

forslag om å forbedre og styrke Fellesskapets standarder 

for økologisk landbruk samt krav til import og kontroll. 

I Rådets konklusjoner av 18. oktober 2004 blir Kommi-

sjonen oppfordret til å gjennomgå Fellesskapets rettslige 

ramme på dette området med henblikk på å forenkle den 

og skape overordnet sammenheng, og særlig fastsette 

prinsipper som fremmer harmonisering av standarder, 

og om mulig redusere detaljstyringen. 

5) De mål, prinsipper og regler som gjelder økologisk 

produksjon, bør defineres tydeligere for å skape større 

åpenhet, styrke forbrukernes tillit og bidra til en 

harmonisert forståelse av begrepet økologisk 

produksjon. 

6) Rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om 

økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter 

og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmid-

ler(2) bør oppheves og erstattes av en ny forordning. 

7) Det bør opprettes en allmenn fellesskapsramme med 

regler for økologisk produksjon med hensyn til plante-, 

husdyr- og akvakulturproduksjon, herunder regler for 

innsamling av viltvoksende planter og tang og tare, for 

omlegging samt for produksjon av foredlede 

  

(2) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 394/2007 (EUT L 98 av 13.4.2007, 

s. 3). 

2019/EØS/47/04 
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næringsmidler, herunder vin, og fôrvarer og økologisk 

gjær. Kommisjonen bør tillate bruk av produkter og 

stoffer og treffe beslutninger om hvilke metoder som 

skal brukes i økologisk landbruk og i forbindelse med 

bearbeiding av økologiske næringsmidler. 

8) Det bør tilrettelegges ytterligere for å utvikle økologisk 

produksjon, særlig ved å oppmuntre til bruk av nye 

metoder og stoffer som er bedre egnet til økologisk 

produksjon. 

9) Genmodifiserte organismer (GMO) og produkter 

framstilt av eller med disse, er ikke forenlige med 

begrepet økologisk produksjon og forbrukernes oppfat-

ning av hva økologiske produkter er. De bør derfor ikke 

brukes i økologisk landbruk eller ved foredling av 

økologiske produkter. 

10) Målet er å ha lavest mulig forekomst av GMO-er i 

økologiske produkter. De nåværende grenseverdiene for 

merking utgjør et tak som utelukkende gjelder utilsiktet 

og teknisk uunngåelig forekomst av GMO-er. 

11) Økologisk landbruk bør i hovedsak bygge på fornybare 

ressurser fra lokalt organiserte landbrukssystemer. For å 

begrense bruken av ikke-fornybare ressurser bør avfall 

og biprodukter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse 

gjenvinnes slik at næringsstoffer tilbakeføres til jorden. 

12) Økologisk planteproduksjon bør bidra til å bevare og 

forbedre jordens fruktbarhet og forebygge jorderosjon. 

Plantene bør helst få næring via økosystemet i jorden, 

og ikke gjennom tilførsel av løselig gjødsel. 

13) De viktigste faktorene ved et forvaltningssystem for 

økologisk planteproduksjon er forvaltning av jordens 

fruktbarhet, valg av arter og sorter, flerårig vekselbruk, 

gjenvinning av organisk materiale og dyrkingsmetoder. 

Ekstra gjødsel, jordforbedringsmidler og plantevern-

midler bør brukes bare dersom de er forenlige med 

målene og prinsippene for økologisk produksjon. 

14) I økologisk landbruk er husdyrproduksjon en avgjø-

rende del av driften, ettersom husdyrproduksjonen 

skaffer nødvendig organisk materiale og næringsstoffer 

til dyrkede arealer og dermed også bidrar til å forbedre 

jorden og utvikle et bærekraftig landbruk. 

15) For å unngå miljøforurensning, særlig av naturressurser 

som jord og vann, bør det i økologisk husdyrproduksjon 

prinsipielt sikres en nær forbindelse mellom 

produksjonen og jordarealene, det bør være hensikts-

messig flerårig vekselbruk, og husdyrene bør fôres med 

økologiske vegetabilske produkter som er dyrket på 

selve driftsenheten eller på økologiske driftsenheter i 

nærheten. 

16) I og med at økologisk husdyrhold er knyttet til 

jordarealer, bør dyrene så vidt mulig ha tilgang til 

utendørsarealer eller beiteområder. 

17) Økologisk husdyrhold bør oppfylle høye standarder for 

dyrevelferd og dyrenes artsspesifikke atferdsbehov, og 

forvaltningen av dyrehelsen bør bygge på sykdoms-

forebygging. I den forbindelse bør det tas særlig hensyn 

til oppstallingsforhold, dyreholdspraksis og dyretetthet. 

Ved valg av rase bør det dessuten tas hensyn til rasens 

evne til å tilpasse seg lokale forhold. Gjennomfø-

ringsreglene for husdyr- og akvakulturproduksjon bør 

minst sikre samsvar med bestemmelsene i Den 

europeiske konvensjon om beskyttelse av dyr som 

holdes for landbruksformål (produksjonsdyr) og de 

senere anbefalingene fra konvensjonens faste komité. 

18) I systemet for økologisk husdyrproduksjon bør målet 

være å utfylle produksjonssyklusen for de ulike dyrear-

tene med økologisk oppdrettede dyr. Det bør derfor 

oppmuntres til å øke genmaterialet for økologiske 

husdyr, øke graden av selvforsyning og dermed sikre 

sektorens utvikling. 

19) Foredlede økologiske produkter bør framstilles med 

foredlingsmetoder som garanterer at produktets 

økologiske integritet og viktigste egenskaper bevares i 

alle ledd i produksjonslinjen. 

20) Foredlede næringsmidler bør merkes som økologiske 

bare dersom alle eller nesten alle ingrediensene av 

landbruksopprinnelse, er økologiske. Det bør likevel 

innføres særlige bestemmelser om merking av foredlede 

næringsmidler som inneholder ingredienser av 

landbruksopprinnelse som ikke kan framstilles økolo-

gisk, slik tilfellet er med produkter fra jakt og fiske. Av 

hensyn til forbrukeropplysning, oversikt i markedet og 

for å fremme økt bruk av økologiske ingredienser, bør 

det dessuten bli mulig å vise til økologisk produk-

sjonsmetode i ingredienslisten på visse vilkår. 

21) Det bør tilrettelegges for fleksibilitet når det gjelder 

anvendelsen av produksjonsreglene, slik at standarder 

for og krav til økologisk produksjon kan tilpasses lokale 

klimatiske eller geografiske forhold, særskilt dyreholds-

praksis og ulike utviklingstrinn. Det bør gis rom for 

anvendelse av unntaksbestemmelser, men bare innenfor 

rammen av de særlige vilkårene som er fastsatt i 

Fellesskapets regelverk. 

22) Det er viktig å bevare forbrukernes tillit til økologiske 

produkter. Unntak fra de kravene som får anvendelse på 

økologisk produksjon, bør derfor være strengt begrenset 

til tilfeller der anvendelse av unntaksbestemmelser 

anses å være berettiget.  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/17 

 

23) Av hensyn til forbrukervern og rettferdig konkurranse 

bør de ordene som brukes for å angi at et produkt er 

økologisk, beskyttes og ikke kunne brukes på ikke-

økologiske produkter noe sted i Fellesskapet, uansett 

språk. Beskyttelsen bør også omfatte vanlige 

avledninger og diminutiver av ordene, enten de brukes 

hver for seg eller i kombinasjon. 

24) For å skape klarhet for forbrukerne i hele felles-

skapsmarkedet bør EU-logoen bli obligatorisk på alle 

økologiske ferdigpakkede næringsmidler som er 

framstilt i Fellesskapet. Det bør også være mulig å 

bruke EU-logoen på frivillig basis på økologiske 

produkter som ikke er ferdigpakkede og er framstilt i 

Fellesskapet, eller på økologiske produkter som 

importeres fra tredjestater. 

25) Bruken av EU-logoen bør likevel begrenses til 

produkter som utelukkende eller nesten utelukkende 

inneholder økologiske ingredienser, for ikke å villede 

forbrukerne med hensyn til om hele produktet er 

økologisk. Derfor bør det ikke være tillatt å bruke 

logoen ved merking av omleggingsprodukter eller 

foredlede næringsmidler når under 95 % av ingre-

diensene av landbruksopprinnelse er økologiske. 

26) EU-logoen bør på ingen måte hindre samtidig bruk av 

nasjonale eller private logoer. 

27) For å unngå villedende praksis og mulig forvirring blant 

forbrukerne med hensyn til om produktet har sin 

opprinnelse i Fellesskapet eller ikke, bør forbrukerne 

når EU-logoen brukes, bli informert om produk-

sjonsstedet for de landbruksråvarene som produktet 

består av. 

28) Fellesskapsreglene bør fremme en harmonisert for-

ståelse av begrepet økologisk produksjon. Ved-

kommende myndigheter, kontrollmyndigheter og 

kontrollorganer bør avstå fra eventuelle handlinger som 

kan skape hindringer for fritt varebytte for produkter 

som oppfyller kravene og er sertifisert av en myndighet 

eller et organ i en annen medlemsstat. Særlig bør de la 

være å pålegge ytterligere kontroller eller finansielle 

byrder. 

29) Med henblikk på samsvar med Fellesskapets regelverk 

på andre områder bør medlemsstatene i forbindelse med 

plante- og husdyrproduksjon få mulighet til på eget 

territorium å anvende nasjonale produksjonsregler som 

er mer restriktive enn Fellesskapets regelverk for 

økologisk produksjon, forutsatt at de nasjonale reglene 

også gjelder for produksjon som ikke er økologisk, og 

ellers er i samsvar med fellesskapsretten. 

30) Bruk av GMO-er i økologisk produksjon er forbudt. Av 

hensyn til klarhet og sammenheng bør det ikke være 

mulig å merke et produkt som økologisk, dersom det er 

merket med opplysninger om at det inneholder, består 

av eller er framstilt av GMO-er. 

31) For å sikre at økologiske produkter framstilles i samsvar 

med kravene fastsatt i Fellesskapets rettslige ramme for 

økologisk produksjon, bør den virksomheten som 

utøves av driftsansvarlige i alle ledd i produksjon, 

bearbeiding og distribusjon av økologiske produkter, 

omfattes av en kontrollordning som innføres og 

forvaltes i samsvar med reglene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om 

offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmid-

delregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og 

velferd overholdes(1). 

32) I noen tilfeller kan det virke uforholdsmessig å stille 

krav om melding og kontroll til visse typer detaljister, 

for eksempel dem som selger produkter direkte til 

sluttforbrukeren eller sluttbrukeren. Medlemsstatene bør 

derfor få tillatelse til å unnta slike aktører fra disse 

kravene. For å unngå bedrageri må imidlertid detaljister 

som produserer, bearbeider eller lagrer produkter på et 

annet sted enn i forbindelse med salgsstedet, eller som 

importerer økologiske produkter, eller som har satt bort 

ovennevnte aktiviteter til tredjemann, utelukkes fra 

unntaket. 

33) Økologiske produkter som importeres til Det europeiske 

fellesskap, bør kunne bringes i omsetning i Fellesskapet 

som økologiske, dersom de er produsert etter produk-

sjonsregler og underlagt kontrollordninger som er i 

samsvar med eller er likeverdige med bestemmelsene i 

Fellesskapets regelverk. Produkter som importeres 

under en likeverdig ordning, bør i tillegg omfattes av et 

sertifikat utstedt av vedkommende myndighet eller av 

en anerkjent kontrollmyndighet eller et anerkjent 

kontrollorgan i den berørte tredjestaten. 

34) I vurderingen av importerte produkters likeverdighet bør 

det tas hensyn til de internasjonale standardene fastsatt i 

Codex Alimentarius. 

35) Det anses som hensiktsmessig å opprettholde listen over 

tredjestater som ifølge Kommisjonens godkjenning har 

produksjonsstandarder og kontrollordninger som er 

likeverdige med dem som er fastsatt i Fellesskapets 

regelverk. For tredjestater som ikke står på listen, bør 

Kommisjonen lage en liste over kontrollmyndigheter og 

kontrollorganer som er anerkjent som kvalifiserte til å 

utføre kontroll og sertifisering i de berørte tredjestatene. 

36) Det bør samles inn relevante statistiske opplysninger for 

å skaffe den pålitelige informasjonen som er nødvendig 

for å gjennomføre og følge opp denne forordning, og 

som et verktøy for produsenter, markedsdeltakere og 

politiske beslutningstakere. Hvilke statistiske opplys-

ninger som er nødvendige, bør fastsettes som et ledd i 

Fellesskapets statistikkprogram.  

  

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, 

s. 1. 
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37) Denne forordning bør få anvendelse fra en dato som gir 

Kommisjonen tilstrekkelig tid til å vedta de tiltakene 

som er nødvendige for å gjennomføre forordningen. 

38) De tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre 

denne forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbe-

slutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse 

av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomfø-

ringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(1). 

39) Den dynamiske utviklingen i den økologiske sektoren, 

visse svært følsomme spørsmål knyttet til den 

økologiske produksjonsmetoden og behovet for å sikre 

at det indre marked og kontrollordningen fungerer på en 

tilfredsstillende måte, gjør at det er hensiktsmessig å 

fastsette en framtidig gjennomgang av fellesskaps-

reglene for økologisk landbruk, idet det tas hensyn til de 

erfaringene som er gjort ved anvendelsen av reglene. 

40) I påvente av at Fellesskapet vedtar nærmere produk-

sjonsregler for visse dyrearter, vannplanter og mikroal-

ger, bør medlemsstatene få mulighet til å fastsette at det 

skal anvendes nasjonale standarder, eller i mangel av 

slike, private standarder som er godkjent eller anerkjent 

av medlemsstatene — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordning inneholder grunnleggende bestemmel-

ser om en bærekraftig utvikling av økologisk produksjon som 

samtidig skal sikre at det indre marked fungerer godt, garantere 

rettferdig konkurranse, skape tillit blant forbrukerne og verne 

forbrukernes interesser. 

Den fastsetter felles mål og prinsipper som skal ligge til grunn 

for de reglene som fastsettes i henhold til denne forordning om: 

a) alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon av øko-

logiske produkter og kontroll av disse, 

b) bruk av opplysninger som viser til økologisk produksjon i 

merking eller reklame. 

2. Denne forordning får anvendelse på følgende produkter av 

landbruksopprinnelse, herunder akvakulturprodukter, som 

bringes i omsetning eller skal bringes i omsetning: 

a) levende eller uforedlede landbruksprodukter, 

b) foredlede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, 

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 

2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11). 

c) fôrvarer, 

d) vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking. 

Produkter fra viltlevende arter fra jakt og fiske skal ikke anses 

for å høre inn under økologisk produksjon. 

Denne forordning får også anvendelse på gjær som brukes som 

næringsmiddel eller fôr. 

3. Denne forordning får anvendelse på enhver driftsansvarlig 

som utfører virksomhet i et hvilket som helst ledd i produksjon, 

bearbeiding og distribusjon i forbindelse med produktene 

omhandlet i nr. 2. 

Storkjøkkenvirksomhet omfattes imidlertid ikke av denne 

forordning. Medlemsstatene kan anvende nasjonale regler, eller 

private standarder i mangel av slike, for merking og kontroll av 

produkter fra storkjøkkenvirksomhet, så lenge reglene er i 

samsvar med fellesskapsretten. 

4. Denne forordning får anvendelse med forbehold for andre 

fellesskapsbestemmelser eller nasjonale bestemmelser som er i 

samsvar med fellesskapsretten, om produkter omhandlet i 

denne artikkel, for eksempel bestemmelser om produksjon, 

bearbeiding, markedsføring, merking og kontroll, herunder 

lovgivning om næringsmidler og fôrvarer. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «økologisk produksjon» bruk av en produksjonsmetode 

som er i samsvar med reglene fastsatt i denne forordning, i 

alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon, 

b) «ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon» alle ledd 

fra og med primærproduksjon av et økologisk produkt til 

og med lagring, foredling, transport, salg eller levering til 

sluttforbrukeren og, dersom det er relevant, merking, 

reklame, import, eksport og underleveranser, 

c) «økologisk» at noe stammer fra eller er tilknyttet 

økologisk produksjon, 

d) «driftsansvarlig» den eller de fysiske eller juridiske 

personene som har ansvar for at kravene i denne 

forordning overholdes i det økologiske foretaket ved-

kommende driver, 

e) «planteproduksjon» produksjon av vegetabilske landbruks-

produkter, herunder innhøsting av viltvoksende planter for 

kommersielle formål,  
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f) «husdyrproduksjon» produksjon av husdyr eller tamme 

landdyr (herunder insekter), 

g) «akvakultur» det samme som i definisjonen i råds-

forordning (EF) nr. 1198/2006 av 27. juli 2006 om Det 

europeiske fiskerifond(1), 

h) «omlegging» overgang fra ikke-økologisk til økologisk 

landbruk i løpet av et gitt tidsrom der bestemmelsene om 

økologisk produksjon er blitt anvendt, 

i) «bearbeiding» arbeid med konservering og/eller foredling 

av økologiske produkter, herunder slakting og oppdeling 

når det gjelder animalske produkter, samt emballering, 

merking og/eller endringer i merkingen med hensyn til den 

økologiske produksjonsmetoden, 

j) «næringsmidler», «fôrvarer» og «bringe i omsetning» det 

samme som i definisjonene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om 

fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmid-

delregelverket, om opprettelse av Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse 

av framgangsmåter i forbindelse med næringsmid-

deltrygghet(2), 

k) «merking» betegnelser, ord, opplysninger, varemerker 

eller -navn, bilder eller symboler som gjelder et produkt, 

og som er påført emballasje, dokumenter, skilter, etiketter, 

tavler, halsetiketter eller krager som følger eller som viser 

til et produkt, 

l) «ferdigpakket næringsmiddel» det samme som i 

definisjonen i artikkel 1 nr. 3 bokstav b) i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming 

av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon 

av samt reklamering for næringsmidler(3), 

m) «reklame» enhver framstilling for allmennheten på annen 

måte enn gjennom en etikett, som har som formål å eller 

sannsynligvis vil påvirke og forme holdninger, over-

bevisninger og atferd for direkte eller indirekte å fremme 

salget av økologiske produkter, 

n) «vedkommende myndighet» den sentrale myndigheten i en 

medlemsstat som har myndighet til å organisere offentlig 

kontroll på området økologisk produksjon i samsvar med 

bestemmelsene fastsatt i denne forordning, eller enhver 

annen myndighet som denne myndigheten er delegert til; 

denne definisjonen omfatter også en eventuelt tilsvarende 

myndighet i en tredjestat, 

  

(1) EUT L 223 av 15.8.2006, s. 1. 

(2) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 av 8.4.2006, s. 3). 

(3) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. Direktivet sist endret ved kommi-

sjonsdirektiv 2006/142/EF (EUT L 368 av 23.12.2006, s. 110). 

o) «kontrollmyndighet» en offentlig forvaltningsorganisasjon 

i en medlemsstat som vedkommende myndighet helt eller 

delvis har overdratt sin kontroll- og sertifise-

ringsmyndighet til på området økologisk produksjon, i 

samsvar med bestemmelsene fastsatt i denne forordning; 

denne definisjonen omfatter også en eventuelt tilsvarende 

myndighet i en tredjestat eller en tilsvarende myndighet 

som utøver sin virksomhet i en tredjestat, 

p) «kontrollorgan» en uavhengig privat tredjemann som 

utfører kontroll og sertifisering på området økologisk 

produksjon i samsvar med bestemmelsene i denne 

forordning; denne definisjonen omfatter også et eventuelt 

tilsvarende organ i en tredjestat eller et tilsvarende organ 

som utøver sin virksomhet i en tredjestat, 

q) «samsvarsmerke» en bekreftelse av samsvar med et 

bestemt sett standarder eller andre normative dokumenter i 

form av et merke, 

r) «ingrediens» det samme som i definisjonen i artikkel 6 

nr. 4 i direktiv 2000/13/EF, 

s) «plantevernmidler» det samme som i definisjonen i 

rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av 

plantevernmidler(4), 

t) «genmodifisert organisme (GMO)» det samme som i 

definisjonen i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/ 

EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifi-

serte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/ 

EØF(5), og som ikke er framstilt ved hjelp av de metodene 

som er oppført i vedlegg I B til nevnte direktiv, 

u) «framstilt av GMO-er» at noe er helt eller delvis utledet 

fra GMO-er, men at det verken inneholder eller består av 

GMO-er, 

v) «framstilt med GMO-er» at noe er utledet ved bruk av 

GMO-er som den siste levende organismen i framstillings-

prosessen, men at det verken inneholder eller består av 

GMO-er eller er framstilt av GMO-er, 

w)  «tilsetningsstoffer i fôrvarer» det samme som i definisjo-

nen i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/ 

2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(6),  

  

(4) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved kommi-

sjonsdirektiv 2007/31/EF (EUT L 140 av 1.6.2007, s. 44). 

(5) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 

forordning (EF) nr. 1830/2003 (EUT L 268 av 18.10.2003, s. 24). 

(6) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. Forordningen endret ved kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8). 
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x) «likeverdig» i beskrivelser av ulike ordninger eller tiltak, 

at de oppfyller samme mål og prinsipper med hensyn til 

anvendelsen av regler som sikrer samme grad av sikkerhet 

når det gjelder samsvar, 

y) «teknisk hjelpestoff» ethvert stoff som ikke inntas som en 

næringsmiddelingrediens i seg selv, men som med hensikt 

brukes ved foredling av råvarer, næringsmidler eller 

ingredienser i disse, for å oppfylle et bestemt teknisk 

formål under behandlingen eller foredlingen, og som kan 

resultere i en utilsiktet eller teknisk uunngåelig forekomst 

av restmengder av stoffet eller dets derivater i 

sluttproduktet, forutsatt at restmengdene ikke utgjør noen 

helserisiko eller virker teknisk inn på det ferdige 

produktet, 

z)  «ioniserende stråling» det samme som i definisjonen i 

rådsdirektiv 96/29/Euratom av 13. mai 1996 om 

fastsettelse av grunnleggende sikkerhetsstandarder for vern 

av helsen til arbeidstakere og allmennheten mot fare 

forårsaket av ioniserende stråling(1), med de begrensninger 

som angis i artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/2/EF av 22. februar 1999 om tilnærming 

av medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler og 

næringsmiddelingredienser behandlet med ioniserende 

stråling(2), 

aa) «storkjøkkenvirksomhet» bearbeiding av økologiske 

produkter på restauranter, sykehus, i kantiner og andre 

lignende næringsmiddelforetak på stedet for utsalg eller 

levering til sluttforbrukeren. 

AVDELING II 

MÅL OG PRINSIPPER FOR ØKOLOGISK PRODUKSJON 

Artikkel 3 

Mål 

De allmenne målene med økologisk produksjon er å: 

a) innføre en bærekraftig forvaltningsordning for landbruket 

som: 

i) respekterer naturens systemer og kretsløp og bevarer 

og forbedrer jordens, vannets, plantenes og dyrenes 

helse og innbyrdes balanse, 

ii) bidrar til et høyt nivå av biologisk mangfold, 

iii) utnytter energi og naturressurser som vann, jord, 

organisk materiale og luft på en ansvarlig måte, 

iv) oppfyller høye standarder for dyrevelferd, særlig 

dyrenes artsspesifikke atferdsbehov, 

b) framstille produkter av høy kvalitet, 

  

(1) EFT L 159 av 29.6.1996, s. 1. 

(2) EFT L 66 av 13.3.1999, s. 16. Direktivet endret ved forordning 

(EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

c) framstille mange forskjellige næringsmidler og andre land-

bruksprodukter som kan dekke forbrukernes etterspørsel 

etter varer framstilt ved hjelp av prosesser som ikke skader 

miljøet, menneskers helse, plantehelsen eller dyrs helse og 

velferd. 

Artikkel 4 

Overordnede prinsipper 

Økologisk produksjon skal bygge på følgende prinsipper: 

a) Biologiske prosesser skal utformes og forvaltes på en egnet 

måte på grunnlag av økologiske systemer som tar i bruk 

naturressurser fra selve systemet ved hjelp av metoder som: 

i) bruker levende organismer og mekaniske produksjons-

metoder, 

ii) innebærer at dyrking av avlinger og husdyrproduksjon 

har tilknytning til jord eller at akvakulturen overholder 

prinsippet om bærekraftig utnytting av fiskerires-

surser, 

iii) utelukker bruk av GMO-er og produkter framstilt av 

eller med GMO-er, med unntak av veterinær-

preparater, 

iv) er basert på risikovurdering og bruk av forholdsregler 

og forebyggende tiltak ved behov. 

b) Bruk av eksterne innsatsvarer skal begrenses. Når det er 

nødvendig med eksterne innsatsvarer eller det ikke finnes 

noen hensiktsmessig forvaltningspraksis eller metode som 

omhandlet i bokstav a), skal varene begrenses til: 

i) innsatsvarer fra økologisk produksjon, 

ii) naturlige stoffer eller stoffer framstilt av naturlige 

stoffer, 

iii) tungt løselig mineralgjødsel. 

c) Bruk av kjemisk framstilte innsatsvarer skal være svært 

begrenset og forekomme bare i følgende unntakstilfeller: 

i) når det ikke finnes noen hensiktsmessig forvaltnings-

praksis, og 

ii) de eksterne innsatsvarene omhandlet i bokstav b) ikke 

finnes på markedet, eller 

iii) når bruken av de eksterne innsatsvarene omhandlet i 

bokstav b) forårsaker uakseptable miljøvirkninger.  
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d) Ved behov og innenfor rammen av denne forordning skal 

reglene for økologisk produksjon tilpasses, idet det tas 

hensyn til sanitærstatus, regionale forskjeller i klima og 

lokale forhold, utviklingstrinn og særskilt dyreholdspraksis. 

Artikkel 5 

Særlige prinsipper for landbruk 

I tillegg til de overordnede prinsippene fastsatt i artikkel 4 skal 

økologisk landbruk bygge på følgende særlige prinsipper: 

a) Livet i jordbunnen og jordens naturlige fruktbarhet, 

stabilitet og biologiske mangfold skal bevares og forbedres, 

jordpakking og jorderosjon skal forebygges og bekjempes, 

og planter skal i hovedsak få næring fra jordens økosystem. 

b) Bruk av ikke-fornybare ressurser og eksterne innsatsvarer 

som ikke kommer fra driftsenheten, skal begrenses til et 

minimum. 

c) Avfall og biprodukter av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse skal gjenvinnes som innsatsvarer i plante- og 

husdyrproduksjon. 

d) Det skal tas hensyn til den lokale eller regionale økologiske 

balansen i beslutninger om produksjon. 

e) Dyrehelsen skal opprettholdes ved å styrke dyrenes 

naturlige immunforsvar og ved å velge egnede raser og 

egnet dyreholdspraksis. 

f) Plantehelsen skal opprettholdes gjennom forebyggende 

tiltak, for eksempel valg av egnede arter og sorter som er 

motstandsdyktige mot skadedyr og sykdommer, hensikts-

messig vekselbruk, mekaniske og fysiske metoder samt 

vern av skadedyrenes naturlige fiender. 

g) Husdyrproduksjonen skal tilpasses lokale forhold og være 

tilknyttet jord. 

h) Det skal være innført høye standarder for dyrevelferd som 

tar hensyn til artsspesifikke behov. 

i) Produkter fra økologisk husdyrproduksjon skal komme fra 

dyr som siden fødselen eller klekkingen og gjennom hele 

livet er blitt oppdrettet på økologiske driftsenheter. 

j) Ved valg av raser skal det tas hensyn til dyrenes evne til å 

tilpasse seg lokale forhold, deres levedyktighet og deres 

motstandskraft overfor sykdommer og helseproblemer. 

k) Husdyr skal gis økologisk fôr som består av ingredienser 

fra økologisk landbruk, og naturlige stoffer som ikke 

kommer fra landbruket. 

l) Dyreholdspraksisen skal styrke dyrenes immunsystem og 

naturlige forsvar mot sykdommer, herunder særlig regel-

messig mosjon og tilgang til utendørsarealer eller beitemark 

der dette er hensiktsmessig. 

m) Det skal ikke oppdrettes kunstig frambrakte polyploide dyr. 

n) Det biologiske mangfoldet i naturlige økosystemer i vann, 

vannmiljøets vedvarende sunnhet og kvaliteten på de omgi-

vende økosystemene i vann og på land skal opprettholdes i 

forbindelse med akvakulturproduksjon. 

o) Vannorganismer skal gis fôr fra bærekraftig utnytting av 

fiskeriressurser i henhold til definisjonen i artikkel 3 i 

rådsforordning (EF) nr. 2371/2002 av 20. desember 2002 

om bevaring og bærekraftig utnytting av fiskeriressurser 

innenfor rammen av den felles fiskeripolitikk(1) eller 

økologisk fôr som består av ingredienser fra økologisk 

landbruk eller naturlige stoffer som ikke kommer fra 

landbruket. 

Artikkel 6 

Særlige prinsipper for foredling av økologiske 

næringsmidler 

I tillegg til de overordnede prinsippene fastsatt i artikkel 4 skal 

produksjon av foredlede økologiske næringsmidler bygge på 

følgende særlige prinsipper: 

a) Økologiske næringsmidler skal framstilles av ingredienser 

fra økologisk landbruk, unntatt når en ingrediens ikke er 

tilgjengelig på markedet i økologisk form. 

b) Bruken av tilsetningsstoffer i næringsmidler, ikke-økolo-

giske ingredienser med hovedsakelig tekniske og 

sensoriske funksjoner samt mikronæringsstoffer og 

tekniske hjelpestoffer skal begrenses mest mulig og brukes 

bare dersom det foreligger grunnleggende tekniske behov 

eller særlige ernæringsbehov. 

c) Stoffer og foredlingsmetoder som kan virke villedende med 

hensyn til produktets egentlige art, skal ikke brukes. 

d) Næringsmidler skal foredles med omhu, helst med 

biologiske, mekaniske og fysiske metoder.  

  

(1) EFT L 358 av 31.12.2002, s. 59. 
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Artikkel 7 

Særlige prinsipper for foredling av økologisk fôr 

I tillegg til de overordnede prinsippene fastsatt i artikkel 4 skal 

produksjon av foredlet økologisk fôr bygge på følgende særlige 

prinsipper: 

a) Økologisk fôr skal framstilles av økologiske fôrmidler, 

unntatt når et fôrmiddel ikke er tilgjengelig på markedet i 

økologisk form. 

b) Bruken av tilsetningsstoffer i fôrvarer og tekniske 

hjelpestoffer skal begrenses mest mulig og brukes bare 

dersom det foreligger vesentlige tekniske eller avlstekniske 

behov eller særlige ernæringsbehov. 

c) Stoffer og foredlingsmetoder som kan virke villedende med 

hensyn til produktets egentlige art, skal ikke brukes. 

d) Fôrvarer skal foredles med omhu, helst med biologiske, 

mekaniske og fysiske metoder. 

AVDELING III 

PRODUKSJONSREGLER 

KAPITTEL 1 

Allmenne produksjonsregler 

Artikkel 8 

Allmenne krav 

Driftsansvarlige skal følge produksjonsreglene fastsatt i denne 

avdeling og gjennomføringsreglene omhandlet i artikkel 38 

bokstav a). 

Artikkel 9 

Forbud mot bruk av GMO-er 

1. GMO-er og produkter framstilt av eller med GMO-er skal 

ikke brukes som næringsmidler, fôrvarer, tekniske hjelpestoffer, 

plantevernmidler, gjødsel, jordforbedringsmidler, frø, vegetativt 

formeringsmateriale, mikroorganismer og dyr i økologisk 

produksjon. 

2. Når det gjelder forbudet omhandlet i nr. 1 med hensyn til 

GMO-er eller produkter framstilt av GMO-er til næringsmidler 

eller fôrvarer, kan driftsansvarlige støtte seg til de etikettene 

som følger med et produkt eller andre følgedokumenter, som er 

påført eller følger med i samsvar med direktiv 2001/18/EF, 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 

22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr(1) 

eller forordning (EF) nr. 1830/2003 om sporbarhet og merking 

av genmodifiserte organismer og om sporbarhet av 

næringsmidler og fôr framstilt på grunnlag av genmodifiserte 

organismer. 

  

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 1. Forordningen endret ved kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 1981/2006 (EUT L 368 av 23.12.2006, 

s. 99). 

De driftsansvarlige kan gå ut fra at det ikke er brukt GMO-er 

eller produkter framstilt av GMO-er ved framstillingen av 

innkjøpte næringsmidler eller fôrvarer når disse ikke er merket 

eller ledsaget av et dokument i henhold til nevnte forordninger, 

med mindre de har fått andre opplysninger om at merkingen av 

de berørte produktene ikke er i samsvar med nevnte 

forordninger. 

3. Når det gjelder forbudet omhandlet i nr. 1 med hensyn til 

produkter som ikke er næringsmidler eller fôrvarer, eller 

produkter framstilt med GMO-er, skal driftsansvarlige som 

bruker slike ikke-økologiske produkter innkjøpt fra tredjemann, 

kreve at selgeren bekrefter at de leverte produktene ikke er 

framstilt av eller med GMO-er. 

4. Kommisjonen skal treffe beslutning om tiltak til 

gjennomføring av forbudet mot bruk av GMO-er og produkter 

framstilt av eller med GMO-er, etter framgangsmåten i 

artikkel 37 nr. 2. 

Artikkel 10 

Forbud mot bruk av ioniserende stråling 

Bruk av ioniserende stråling til behandling av økologiske 

næringsmidler eller fôrvarer, eller av råvarer som inngår i 

økologiske næringsmidler eller fôrvarer, er forbudt. 

KAPITTEL 2 

Landbruksproduksjon 

Artikkel 11 

Allmenne regler for landbruksproduksjon 

Hele driftsenheten i landbruket skal drives i samsvar med de 

kravene som gjelder for økologisk produksjon. 

I samsvar med særlige vilkår som skal fastsettes etter 

framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2, kan en driftsenhet imidlertid 

deles inn i tydelig atskilte enheter eller akvakulturanlegg som 

ikke alle drives etter reglene for økologisk produksjon. For dyr 

skal det dreie seg om ulike arter. For akvakultur kan det dreie 

seg om samme arter, forutsatt at anleggene er atskilt på en 

tilfredsstillende måte. For planter skal det dreie seg om ulike 

sorter som lett kan skilles fra hverandre. 

Dersom ikke alle enheter i en driftsenhet brukes til økologisk 

produksjon i samsvar med annet ledd, skal den driftsansvarlige 

holde jordarealer, dyr og produkter som brukes til eller 

produseres av de økologiske enhetene, atskilt fra dem som 

brukes til eller produseres av de ikke-økologiske enhetene, og 

føre egnede fortegnelser som dokumenterer skillet.  
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Artikkel 12 

Regler for planteproduksjon 

1. I tillegg til de allmenne reglene for landbruksproduksjon 

fastsatt i artikkel 11, skal følgende regler gjelde for økologisk 

planteproduksjon: 

a) Ved økologisk planteproduksjon skal det brukes 

opparbeidings- og dyrkingsmetoder som bevarer eller øker 

mengden organisk materiale i jorden, fremmer jordens 

stabilitet og biologiske mangfold samt forebygger jordpak-

king og jorderosjon. 

b) Jordens fruktbarhet og biologiske aktivitet skal oppretthol-

des og økes gjennom flerårig vekselbruk, herunder 

belgvekster og andre grønngjødselavlinger, og gjennom 

tilførsel av husdyrgjødsel eller organisk materiale, begge 

deler fortrinnsvis kompostert, fra økologisk produksjon. 

c) Bruk av biodynamiske preparater er tillatt. 

d) Videre kan gjødsel og jordforbedringsmidler brukes bare 

dersom de er godkjent for bruk i økologisk produksjon i 

henhold til artikkel 16. 

e) Nitrogenholdig mineralgjødsel skal ikke brukes. 

f) Alle benyttede metoder for planteproduksjon skal 

forebygge eller begrense miljøforurensning. 

g) Forebygging av skader forårsaket av skadedyr, sykdommer 

og ugress skal først og fremst bygge på vern av naturlige 

fiender, valg av arter og sorter, vekselbruk, dyr-

kingsmetoder og termiske prosesser. 

h) Dersom det er fastslått at en avling er truet, kan 

plantevernmidler brukes bare dersom de er godkjent for 

bruk i økologisk produksjon i henhold til artikkel 16. 

i) Til framstilling av andre produkter enn frø og vegetativt 

formeringsmateriale skal bare økologisk produsert frø og 

vegetativt formeringsmateriale brukes. Derfor skal 

morplanten når det gjelder frø, og foreldreplanten når det 

gjelder vegetativt formeringsmateriale, være produsert etter 

reglene fastsatt i denne forordning i minst én generasjon 

eller, for flerårige vekster, i to vekstsesonger. 

j) Rengjørings- og desinfeksjonsmidler for planteproduksjon 

skal brukes bare dersom de er godkjent for bruk i økologisk 

produksjon i henhold til artikkel 16. 

2. Innsamling av viltvoksende planter og deler av dem, som 

vokser naturlig i naturområder, skoger og landbruksområder, 

anses som en økologisk produksjonsmetode, forutsatt at: 

a) områdene i en periode på minst tre år før innsamlingen ikke 

er blitt behandlet med andre produkter enn dem som er 

godkjent for bruk i økologisk produksjon i henhold til 

artikkel 16, 

b) innsamlingen ikke påvirker habitatets stabilitet eller 

bevaringen av artene i innsamlingsområdet. 

3. De tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre 

produksjonsreglene i denne artikkel, skal vedtas etter fram-

gangsmåten i artikkel 37 nr. 2. 

Artikkel 13 

Produksjonsregler for tang og tare 

1. Innsamling av viltvoksende tang og tare og deler av den, 

som vokser naturlig i havet, anses som en økologisk 

produksjonsmetode, forutsatt at: 

a) vekstområdene er av høy økologisk kvalitet som definert i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 

23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for 

fellesskapstiltak på området vannpolitikk(1), og i påvente 

av direktivets gjennomføring, er av en kvalitet som er 

likeverdig med angitte vannområder i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/113/EF av 

12. desember 2006 om kvalitetskrav til skjellfarvann(2), og 

ikke er uegnede fra et helsemessig synspunkt. I påvente av 

at det innføres nærmere regler i gjennomføringsregelverket 

skal viltvoksende spiselig tang og tare ikke innsamles i 

områder som ikke oppfyller kriteriene for klasse A- eller B-

områder, i henhold til definisjonen i vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 

29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler for 

gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum(3), 

b) innsamlingen ikke påvirker habitatets stabilitet på lang sikt 

eller bevaringen av artene i innsamlingsområdet. 

2. Tang og tare skal dyrkes i kystområder med miljø- og 

helsemessige egenskaper som er minst likeverdige med dem 

som er angitt i nr. 1 for å kunne bli regnet som økologisk. 

Videre gjelder at: 

a) bærekraftige metoder skal brukes i alle produksjonsledd, 

fra innsamling av unge tang- og tareplanter til innhøsting, 

b) for å opprettholde et omfattende genmateriale bør 

innsamling av unge viltvoksende tang- og tareplanter skje 

regelmessig for å supplere bestandene som dyrkes 

innendørs,  

  

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. Direktivet endret ved vedtak 

nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 av 15.12.2001, s. 1). 

(2) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 14. 

(3) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. Rettet versjon i EUT L 226 av 

25.6.2004, s. 83. 
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c) gjødsel ikke skal brukes, unntatt i innendørs anlegg og bare 

dersom det er godkjent for bruk i økologisk produksjon til 

dette formål i henhold til artikkel 16. 

3. De tiltakene som er nødvendige for å gjennomføre 

produksjonsreglene i denne artikkel, skal vedtas etter fram-

gangsmåten i artikkel 37 nr. 2. 

Artikkel 14 

Regler for husdyrproduksjon 

1. I tillegg til de allmenne reglene for landbruksproduksjon 

fastsatt i artikkel 11, skal følgende regler gjelde for husdyr-

produksjon: 

a) med hensyn til dyrenes opprinnelse: 

i) Økologiske dyr skal være født og oppdrettet på 

økologiske driftsenheter. 

ii) Dyr som ikke er oppdrettet økologisk, kan for 

avlsformål innføres på en økologisk driftsenhet på 

særlige vilkår. Slike dyr og produkter av dem kan 

anses som økologiske når omleggingsperioden 

omhandlet i artikkel 17 nr. 1 bokstav c), er 

gjennomført. 

iii) Dyr som befinner seg på driftsenheten ved 

omleggingsperiodens begynnelse, og produkter av dem 

kan anses som økologiske når omleggingsperioden 

omhandlet i artikkel 17 nr. 1 bokstav c), er gjennomført. 

b) med hensyn til dyreholdspraksis og oppstallingsforhold: 

i) Personer som holder dyr, skal ha de nødvendige 

grunnleggende kunnskapene og ferdighetene når det 

gjelder dyrenes helse og velferd. 

ii) Dyreholdspraksis, herunder dyretetthet og opps-

tallingsforhold, skal sikre at dyrenes utviklings-

messige, fysiologiske og etologiske behov til-

fredsstilles. 

iii) Dyrene skal ha permanent tilgang til utendørsarealer, 

helst beitemark, når værforholdene og jordbunnens 

tilstand tillater det, med mindre det er innført 

begrensninger og forpliktelser med hensyn til vern av 

menneskers og dyrs helse på grunnlag av 

Fellesskapets regelverk. 

iv) Antall dyr skal begrenses for å redusere overbeiting, 

nedtramping av jord, erosjon og forurensning 

forårsaket av dyrene eller spredning av deres gjødsel. 

v) Økologiske dyr skal holdes atskilt fra andre dyr. 

Økologiske dyr kan imidlertid beite på fellesjord, og 

dyr som ikke er økologiske, kan beite på økologisk 

jord, på visse begrensende vilkår. 

vi) Det er forbudt å tjore eller isolere dyr, med unntak av 

enkeltstående dyr i et begrenset tidsrom og i den grad 

det kan begrunnes i hensynet til sikkerhet og velferd, 

eller av veterinærhensyn. 

vii) Varigheten av dyretransport skal være så kort som 

mulig. 

viii) All lidelse, herunder lemlesting, skal begrenses mest 

mulig i hele dyrets levetid, også på tidspunktet for 

slakting. 

ix) Bigårder skal være plassert i områder der nektar- og 

pollenkildene hovedsakelig består av økologiske 

avlinger eller, alt ettersom, har et viltvoksende 

planteliv, eller skoger eller avlinger som ikke forvaltes 

økologisk, men som behandles etter metoder som har 

liten miljøvirkning. Bigårder skal være plassert i 

tilstrekkelig avstand fra kilder som kan forurense 

biavlsprodukter eller skape dårligere helse for biene. 

x) Bikuber og materialer som brukes innen biavl, skal 

hovedsakelig være laget av naturlige materialer. 

xi) Avliving av bier i tavlene i forbindelse med innhøsting 

av biavlsprodukter, er forbudt. 

c) med hensyn til avl: 

i) Reproduksjon skal foregå med naturlige metoder. 

Kunstig sædoverføring er likevel tillatt. 

ii) Reproduksjon skal ikke settes i gang med behandling 

med hormoner eller lignende stoffer, med mindre det 

dreier seg om en form for veterinærmedisinsk 

behandling av et enkeltstående dyr. 

iii) Andre former for kunstig reproduksjon, som kloning 

og embryooverføring, skal ikke brukes. 

iv) Det skal velges egnede raser. Valget av raser skal også 

bidra til å forebygge lidelser og hindre at det blir 

nødvendig å lemleste dyr. 

d) med hensyn til fôr: 

i) Fôr til dyrene skal hovedsakelig komme fra 

driftsenheten der dyrene holdes, eller fra andre 

økologiske driftsenheter i samme område. 

ii) Dyrene skal gis økologisk fôr som dekker deres 

ernæringsbehov på deres ulike utviklingstrinn. En del 

av rasjonen kan inneholde fôr fra driftsenheter som er 

under omlegging til økologisk landbruk.  
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iii) Bortsett fra bier skal dyrene ha permanent tilgang til 

beitemark eller grovfôr. 

iv) Ikke-økologiske fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse, 

fôrmidler av animalsk og mineralsk opprinnelse, 

tilsetningsstoffer i fôrvarer, visse produkter som 

brukes i fôrvarer og tekniske hjelpestoffer, skal brukes 

bare dersom de er godkjent for bruk i økologisk 

produksjon i henhold til artikkel 16. 

v) Vekstfremmende stoffer og syntetiske aminosyrer skal 

ikke brukes. 

vi) Diende pattedyr skal fôres med naturlig melk, helst 

morsmelk. 

e) med hensyn til sykdomsforebygging og veterinær-

behandling: 

i) Sykdomsforebygging skal bygge på valg av raser og 

stammer, dyreholdspraksis, fôr av høy kvalitet og 

mosjon, passende dyretetthet og oppstalling under 

tilstrekkelig gode hygieniske forhold. 

ii) Sykdom skal behandles umiddelbart for å unngå at 

dyrene lider. Kjemisk framstilte allopatiske veteri-

nærpreparater, herunder antibiotika, kan brukes ved 

behov og på strenge vilkår når det ikke er hensikts-

messig å bruke fytoterapeutiske, homøopatiske eller 

andre produkter. Særlig må det fastsettes begrens-

ninger med hensyn til behandlingsforløp og 

tilbakeholdingstider. 

iii) Bruk av immunologiske veterinærpreparater er tillatt. 

iv) Behandlinger for å verne menneskers og dyrs helse i 

henhold til Fellesskapets regelverk, skal være tillatt. 

f) Med hensyn til rengjøring og desinfisering skal rengjørings- 

og desinfeksjonsmidler for bygninger og anlegg for husdyr 

brukes bare dersom de er godkjent for bruk i økologisk 

produksjon i henhold til artikkel 16. 

2. De tiltakene og vilkårene som er nødvendige for å 

gjennomføre produksjonsreglene i denne artikkel, skal vedtas 

etter framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2. 

Artikkel 15 

Produksjonsregler for akvakulturdyr 

1. I tillegg til de allmenne reglene for landbruksproduksjon 

fastsatt i artikkel 11, skal følgende regler gjelde for produksjon 

av akvakulturdyr: 

a) med hensyn til akvakulturdyrenes opprinnelse: 

i) Økologisk akvakultur skal bygge på oppdrett av yngel 

fra økologisk stamfisk og økologiske driftsenheter. 

ii) Når yngel fra økologisk stamfisk eller økologiske 

driftsenheter ikke er tilgjengelig, kan dyr som ikke er 

produsert økologisk, innføres på et anlegg på bestemte 

vilkår. 

b) med hensyn til dyreholdspraksis: 

i) Personer som holder dyr, skal ha de nødvendige 

grunnleggende kunnskapene og ferdighetene når det 

gjelder dyrenes helse og velferd. 

ii) Dyreholdspraksis, herunder fôring, utforming av 

anlegg, dyretetthet og vannkvalitet, skal sikre at 

dyrenes behov med hensyn til utvikling, fysiologi og 

atferd tilfredsstilles. 

iii) Dyreholdspraksisen skal i størst mulig grad begrense 

driftsenhetens negative miljøvirkninger, herunder 

rømning av produksjonsdyrene. 

iv) Økologiske dyr skal holdes atskilt fra andre 

akvakulturdyr. 

v) Transporten skal sikre at dyrenes velferd ivaretas. 

vi) All lidelse hos dyrene, også i forbindelse med slakting, 

skal begrenses mest mulig. 

c) med hensyn til avl: 

i) Kunstig framstilt polyploidi, kunstig hybridisering, 

kloning og produksjon av enkjønnede stammer, med 

unntak av sortering for hånd, skal ikke brukes. 

ii) Det skal velges egnede stammer. 

iii) Det skal fastsettes artsspesifikke vilkår for forvaltning 

av stamfisk, avl og yngelproduksjon.  
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d) med hensyn til fôr til fisk og krepsdyr: 

i) Dyrene skal gis fôr som dekker deres ernæringsbehov 

på deres ulike utviklingstrinn. 

ii) Planteandelen av fôret skal komme fra økologisk 

produksjon, og fôrandelen på grunnlag av akvatiske 

dyr skal komme fra bærekraftig utnytting av fiskerires-

surser. 

iii) Ikke-økologiske fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse, 

fôrmidler av animalsk og mineralsk opprinnelse, 

tilsetningsstoffer i fôrvarer, visse produkter som 

brukes i fôrvarer og tekniske hjelpestoffer, skal brukes 

bare dersom de er godkjent for bruk i økologisk 

produksjon i henhold til artikkel 16. 

iv) Vekstfremmende stoffer og syntetiske aminosyrer skal 

ikke brukes. 

e) med hensyn til muslinger og andre arter som ikke fôres av 

mennesker, men livnærer seg på naturlig plankton: 

i) Slike dyr som livnærer seg gjennom filtrering, skal få 

alle sine ernæringsbehov dekket av naturen, unntatt 

når det gjelder yngel som oppdrettes i klekkerier og 

yngelanlegg. 

ii) De skal oppdrettes i vann som oppfyller kriteriene for 

klasse A- eller klasse B-områder, som definert i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004. 

iii) Vekstområdene skal være av høy økologisk kvalitet 

som definert i direktiv 2000/60/EF og, i påvente av 

direktivets gjennomføring, av en kvalitet som er 

likeverdig med angitte vannområder i henhold til 

direktiv 2006/113/EF. 

f) med hensyn til sykdomsforebygging og veterinæ-

rbehandling: 

i) Sykdomsforebygging skal bygge på at dyrene holdes 

under best mulige forhold gjennom passende 

plassering, optimal utforming av driftsenhetene, godt 

dyrehold og god forvaltningspraksis, herunder 

regelmessig rengjøring og desinfisering av lokalene, 

fôr av høy kvalitet, passende dyretetthet samt valg av 

raser og stammer. 

ii) Sykdom skal behandles umiddelbart for å unngå at 

dyrene lider. Kjemisk framstilte allopatiske veterinær-

preparater, herunder antibiotika, kan brukes ved behov 

og på strenge vilkår når det ikke er hensiktsmessig å 

bruke fytoterapeutiske, homøopatiske eller andre 

produkter. Særlig må det fastsettes begrensninger med 

hensyn til behandlingsforløp og tilbakeholdingstider. 

iii) Bruk av immunologiske veterinærpreparater er tillatt. 

iv) Behandlinger for å verne menneskers og dyrs helse i 

henhold til Fellesskapets regelverk, skal være tillatt. 

g) Med hensyn til rengjøring og desinfisering skal 

rengjørings- og desinfeksjonsmidler for dammer, bur, 

bygninger og anlegg brukes bare dersom de er godkjent for 

bruk i økologisk produksjon i henhold til artikkel 16. 

2. De tiltakene og vilkårene som er nødvendige for å 

gjennomføre produksjonsreglene i denne artikkel, skal vedtas 

etter framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2. 

Artikkel 16 

Produkter og stoffer som brukes i landbruket, og kriterier 

for godkjenning av dem 

1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 37 

nr. 2 godkjenne for bruk i økologisk produksjon og lage en 

begrenset liste over produkter og stoffer som kan brukes i 

økologisk landbruk til følgende formål: 

a) som plantevernmidler, 

b) som gjødsel og jordforbedringsmidler, 

c) som ikke-økologiske fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse, 

fôrmidler av animalsk og mineralsk opprinnelse, og visse 

stoffer som brukes i fôrvarer, 

d) som tilsetningsstoffer i fôrvarer og tekniske hjelpestoffer, 

e) som rengjørings- og desinfeksjonsmidler for dammer, bur, 

bygninger og anlegg for dyreproduksjon, 

f) som rengjørings- og desinfeksjonsmidler for bygninger og 

anlegg for planteproduksjon, herunder lagring i en 

driftsenhet i landbruket. 

Produkter og stoffer oppført på den begrensede listen kan 

brukes bare i den grad en tilsvarende bruk er tillatt i vanlig 

landbruk i berørte medlemsstater, i henhold til relevante 

fellesskapsbestemmelser eller nasjonale bestemmelser som er i 

samsvar med fellesskapsretten. 

2. Godkjenningen av produktene og stoffene omhandlet i 

nr. 1 omfattes av de målene og prinsippene som er fastsatt i 

avdeling II og følgende allmenne og særlige kriterier som skal 

vurderes som en helhet: 

a) Bruken av dem er nødvendig for å opprettholde produk-

sjonen og vesentlig for den tiltenkte bruken.  
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b) Alle produkter og stoffer skal være av vegetabilsk, 

animalsk, mikrobiell eller mineralsk opprinnelse, unntatt 

når produkter eller stoffer fra slike kilder ikke finnes i 

tilstrekkelig mengde eller kvalitet, eller det ikke finnes 

alternativer. 

c) For produktene omhandlet i nr. 1 bokstav a) gjelder 

følgende: 

i) Bruken av dem er av avgjørende betydning for å 

bekjempe en skadelig organisme eller en bestemt 

sykdom når det ikke finnes andre biologiske, fysiske 

eller planteavlsmessige alternativer eller 

dyrkingsmetoder, eller andre effektive forvaltnings-

metoder. 

ii) Dersom produktene ikke er av vegetabilsk, animalsk, 

mikrobiell eller mineralsk opprinnelse og ikke er 

identiske med sin naturlige form, kan de godkjennes 

bare dersom bruksvilkårene utelukker enhver direkte 

kontakt med de spiselige delene av avlingen. 

d) For produktene omhandlet i nr. 1 bokstav b) skal bruken av 

dem være av avgjørende betydning for å oppnå eller bevare 

jordens fruktbarhet eller for å dekke avlingenes særskilte 

næringsbehov eller særskilte behov for jordforbedring. 

e) For produktene omhandlet i nr. 1 bokstav c) og d) gjelder 

følgende: 

i) De er nødvendige for å bevare dyrenes helse, velferd 

og levedyktighet og for å bidra til et egnet kosthold 

som dekker de berørte artenes fysiologiske og 

atferdsmessige behov, eller det er umulig å produsere 

eller oppbevare slike fôrvarer uten å bruke disse 

stoffene. 

ii) Fôrvarer av mineralsk opprinnelse, sporstoffer, 

vitaminer eller provitaminer skal være av naturlig 

opprinnelse. Dersom disse stoffene ikke er 

tilgjengelige, kan kjemisk veldefinerte analoge stoffer 

godkjennes for bruk i økologisk produksjon. 

3. a)  Kommisjonen kan etter framgangsmåten i artikkel 37 

nr. 2 fastsette vilkår og begrensninger med hensyn til 

hvilke landbruksprodukter som produktene og stoffene 

omhandlet i nr. 1 kan brukes på, anvendelsesmetoden, 

doseringen, tidsbegrensningene for bruk og kontakten 

med landbruksprodukter og, ved behov, treffe 

beslutninger om å trekke tilbake disse produktene og 

stoffene. 

b) Når en medlemsstat anser at et produkt eller stoff bør 

tilføyes eller fjernes fra listen omhandlet i nr. 1, eller 

at det bør foretas endringer i spesifikasjonene for bruk 

omhandlet i bokstav a), skal medlemsstaten sørge for 

at saksdokumenter der det redegjøres for årsaken til en 

slik tilføyelse, fjerning eller slike endringer, offisielt 

oversendes Kommisjonen og medlemsstatene. 

Anmodninger om endringer eller fjerninger samt 

beslutninger om dette skal offentliggjøres. 

c) Produkter og stoffer som brukes før vedtakelsen av 

denne forordning for formål som tilsvarer dem som er 

fastsatt i nr. 1 i denne artikkel, kan fortsatt brukes etter 

vedtakelsen. Kommisjonen kan uansett trekke tilbake 

slike produkter eller stoffer i samsvar med artikkel 37 

nr. 2. 

4. Medlemsstatene kan på eget territorium fastsette regler for 

bruk av produkter og stoffer i økologisk landbruk for andre 

formål enn dem som er omhandlet i nr. 1, forutsatt at bruken av 

dem er underlagt målene og prinsippene fastsatt i avdeling II og 

de allmenne og særlige kriteriene fastsatt i nr. 2, og forutsatt at 

de overholder fellesskapsretten. Den berørte medlemsstaten 

skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om 

slike nasjonale regler. 

5. Bruk av produkter og stoffer som ikke omfattes av nr. 1 

og 4, med forbehold for målene og prinsippene fastsatt i 

avdeling II og de allmenne kriteriene i denne artikkel, skal være 

tillatt i økologisk landbruk. 

Artikkel 17 

Omlegging 

1. Følgende regler skal gjelde for driftsenheter som har 

startet med økologisk produksjon: 

a) Omleggingsperioden skal tidligst starte når den drifts-

ansvarlige har underrettet vedkommende myndigheter om 

sin virksomhet og latt driftsenheten omfattes av kontroll-

ordningen i samsvar med artikkel 28 nr. 1. 

b) Under omleggingen får alle regler som fastsettes ved 

denne forordning, anvendelse. 

c) Det skal defineres omleggingsperioder som er spesifikke 

for typen avling eller dyreproduksjon. 

d) I en driftsenhet eller en enhet som delvis driver økologisk 

produksjon og delvis er under omlegging til økologisk 

produksjon, skal den driftsansvarlige holde de økologisk 

produserte produktene atskilt fra dem som er under 

omlegging, og holde dyrene atskilt eller slik at de lett kan 

atskilles, og føre egnede fortegnelser som dokumenterer 

skillet. 

e) For å beregne omleggingsperioden nevnt ovenfor kan det 

tas hensyn til en periode som ligger umiddelbart før datoen 

for omleggingsperiodens start, forutsatt at visse vilkår er 

oppfylt. 

f) Dyr og animalske produkter som er produsert under 

omleggingsperioden nevnt i bokstav c), skal ikke 

markedsføres med opplysningene omhandlet i artikkel 23 

og 24 i forbindelse med produktmerking og -reklame.  
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2. De tiltakene og vilkårene som er nødvendige for å 

gjennomføre reglene i denne artikkel, særlig periodene 

omhandlet i nr. 1 bokstav c)–f), skal fastsettes etter fram-

gangsmåten i artikkel 37 nr. 2. 

KAPITTEL 3 

Produksjon av foredlet fôr 

Artikkel 18 

Allmenne regler for produksjon av foredlet fôr 

1. Produksjon av foredlet økologisk fôr skal holdes atskilt i 

tid eller rom fra produksjon av foredlet ikke-økologisk fôr. 

2. Økologiske fôrmidler eller fôrmidler fra produksjon under 

omlegging, skal ikke inngå i det økologiske fôrproduktet 

sammen med tilsvarende midler som er produsert etter ikke-

økologiske metoder. 

3. Fôrmidler som brukes eller foredles i økologisk produk-

sjon, skal ikke være foredlet med kjemisk framstilte løsemidler. 

4. Stoffer og teknikker som gjenskaper egenskaper som går 

tapt ved foredling og lagring av økologisk fôr, retter opp 

følgene av forsømmelser ved foredling eller på annen måte kan 

være villedende med hensyn til disse produktenes egentlige art, 

skal ikke brukes. 

5. De tiltakene og vilkårene som er nødvendige for å 

gjennomføre produksjonsreglene i denne artikkel, skal vedtas 

etter framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2. 

KAPITTEL 4 

Produksjon av foredlede næringsmidler 

Artikkel 19 

Allmenne regler for produksjon av foredlede næringsmidler 

1. Bearbeiding av foredlede økologiske næringsmidler skal 

holdes atskilt i tid eller rom fra ikke-økologiske næringsmidler. 

2. Følgende vilkår skal gjelde for sammensetningen av 

økologiske foredlede næringsmidler: 

a) Produktet skal hovedsakelig framstilles av ingredienser av 

landbruksopprinnelse. Når det skal fastslås om et produkt 

hovedsakelig er framstilt av ingredienser av landbruks-

opprinnelse, skal det ikke tas hensyn til tilsatt vann og 

koksalt. 

b) Bare tilsetningsstoffer, tekniske hjelpestoffer, aromaer, 

vann, salt, kulturer av mikroorganismer og enzymer, 

mineraler, sporstoffer, vitaminer samt aminosyrer og andre 

mikronæringsstoffer i næringsmidler til bruk ved særlige 

ernæringsbehov, kan brukes, og bare i den grad de er 

godkjent for bruk i økologisk produksjon i samsvar med 

artikkel 21. 

c) Ikke-økologiske landbruksingredienser kan brukes bare 

dersom de er godkjent for bruk i økologisk produksjon i 

samsvar med artikkel 21, eller er midlertidig godkjent av 

en medlemsstat. 

d) En økologisk ingrediens skal ikke forekomme sammen 

med samme ingrediens i ikke-økologisk form eller en 

ingrediens framstilt av produkter under omlegging. 

e) Næringsmidler som produseres på grunnlag av avlinger 

under omlegging skal inneholde høyst én vegetabilsk 

ingrediens av landbruksopprinnelse. 

3. Stoffer og teknikker som gjenskaper egenskaper som går 

tapt ved foredling og lagring av økologiske næringsmidler, 

retter opp følgene av forsømmelser ved foredling av disse 

produktene eller på annen måte kan være villedende med 

hensyn til produktenes egentlige art, skal ikke brukes. 

De tiltakene og vilkårene som er nødvendige for å gjennomføre 

produksjonsreglene i denne artikkel, særlig med hensyn til 

foredlingsmetoder og vilkår for medlemsstatenes midlertidige 

godkjenning omhandlet i nr. 2 bokstav c), skal vedtas etter 

framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2. 

Artikkel 20 

Allmenne regler for produksjon av økologisk gjær 

1. Til produksjon av økologisk gjær skal bare økologisk 

produserte substrater brukes. Andre produkter og stoffer kan 

brukes bare i den grad de er godkjent for bruk i økologisk 

produksjon i samsvar med artikkel 21. 

2. Økologisk gjær skal ikke forekomme i økologiske 

næringsmidler eller fôrvarer sammen med ikke-økologisk gjær. 

3. Nærmere produksjonsregler kan fastsettes etter fram-

gangsmåten i artikkel 37 nr. 2. 

Artikkel 21 

Kriterier for visse produkter og stoffer ved foredling 

1. Godkjenning av produkter og stoffer for bruk i økologisk 

produksjon og oppføringen av dem på den begrensede listen 

over produkter og stoffer omhandlet i artikkel 19 nr. 2 

bokstav b) og c), skal omfattes av de målene og prinsippene 

som er fastsatt i avdeling II og følgende kriterier, som skal 

vurderes som en helhet: 

i) Alternativer som er godkjent i samsvar med dette kapittel, 

er ikke tilgjengelige.  
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ii) Uten å bruke disse produktene og stoffene vil det være 

umulig å produsere eller bevare næringsmidlene eller 

dekke de næringsbehovene som er fastsatt på grunnlag av 

Fellesskapets regelverk. 

Dessuten skal produktene og stoffene omhandlet i artikkel 19 

nr. 2 bokstav b) finnes i naturen og ha gjennomgått bare 

mekaniske, fysiske, biologiske, enzymatiske eller mikrobielle 

prosesser, unntatt når produkter og stoffer fra slike kilder ikke 

finnes i tilstrekkelig mengde eller kvalitet på markedet. 

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 37 

nr. 2 treffe beslutninger om godkjenning av produktene og 

stoffene og deres oppføring på den begrensede listen omhandlet 

i nr. 1 i denne artikkel, samt fastsette særlige vilkår og 

begrensninger for bruken av dem og, ved behov, om til-

baketrekking av produkter. 

Når en medlemsstat anser at et produkt eller stoff bør tilføyes 

eller fjernes fra listen omhandlet i nr. 1, eller at det bør foretas 

endringer i spesifikasjonene for bruk omhandlet i dette 

nummer, skal medlemsstaten sørge for at saksdokumenter der 

det redegjøres for årsaken til en slik tilføyelse, fjerning eller 

slike endringer, offisielt oversendes Kommisjonen og 

medlemsstatene. 

Anmodninger om endringer eller fjerninger samt beslutninger 

om dette skal offentliggjøres. 

Produkter og stoffer som brukes før vedtakelsen av denne 

forordning og som omfattes av artikkel 19 nr. 2 bokstav b) og 

c), kan fortsatt brukes etter vedtakelsen. Kommisjonen kan 

uansett trekke tilbake slike produkter eller stoffer i samsvar 

med artikkel 37 nr. 2. 

KAPITTEL 5 

Fleksibilitet 

Artikkel 22 

Unntak fra produksjonsreglene 

1. Kommisjonen kan etter framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2 

og på de vilkårene som er fastsatt i nr. 2 i denne artikkel samt i 

samsvar med de målene og prinsippene som er fastsatt i 

avdeling II, innvilge unntak fra produksjonsreglene fastsatt i 

kapittel 1–4. 

2. Unntakene omhandlet i nr. 1 skal begrenses mest mulig 

og, når det er hensiktsmessig, være tidsbegrensede og innvilges 

bare i følgende tilfeller: 

a) når de er nødvendige for å sikre at den økologiske produk-

sjonen kan innledes eller opprettholdes på driftsenheter 

med klimatiske, geografiske eller strukturelle begrens-

ninger, 

b) når det er nødvendig for å sikre tilgang til fôr, frø og 

vegetativt formeringsmateriale, levende dyr og andre 

innsatsvarer fra landbruket, dersom slike innsatsvarer ikke 

er tilgjengelige på markedet i økologisk form, 

c) når det er nødvendig for å sikre tilgangen til ingredienser 

av landbruksopprinnelse, dersom slike ingredienser ikke er 

tilgjengelige på markedet i økologisk form, 

d) når de er nødvendige for å løse særskilte problemer knyttet 

til forvaltning av økologisk husdyrhold, 

e) når de er nødvendige med hensyn til bruken av visse 

produkter og stoffer i foredlingen som omhandlet i 

artikkel 19 nr. 2 bokstav b), for å sikre produksjon av 

veletablerte næringsmiddelprodukter i økologisk form, 

f) når midlertidige tiltak er nødvendige for å gjøre det mulig 

å fortsette eller gjenoppta den økologiske produksjonen 

ved en katastrofe, 

g) når det er nødvendig å bruke tilsetningsstoffer i 

næringsmidler og andre stoffer som fastsatt i artikkel 19 

nr. 2 bokstav b), eller tilsetningsstoffer i fôrvarer og andre 

stoffer som fastsatt i artikkel 16 nr. 1 bokstav d), og slike 

stoffer ikke er tilgjengelige på markedet annet enn som 

framstilt med GMO-er, 

h) når bruken av tilsetningsstoffer i næringsmidler og andre 

stoffer som fastsatt i artikkel 19 nr. 2 bokstav b), eller 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som fastsatt i artikkel 16 nr. 1 

bokstav d), kreves i henhold til fellesskapsretten eller 

nasjonal lovgivning. 

3. Kommisjonen kan etter framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2 

fastsette særlige vilkår for anvendelsen av unntakene fastsatt i 

nr. 1. 

AVDELING IV 

MERKING 

Artikkel 23 

Bruk av ord som viser til økologisk produksjon 

1. I denne forordning anses et produkt å være påført ord som 

viser til økologisk produksjonsmetode når produktet, 

ingrediensene eller fôrmidlene ved merking, reklame eller i 

handelsdokumentene er beskrevet med ord som leder kjøperen 

til å tro at produktet, ingrediensene eller fôrmidlene er framstilt 

etter reglene fastsatt i denne forordning. Særlig kan ordene 

oppført i vedlegget, avledninger eller diminutiver av disse, som 

«bio» og «øko», hver for seg eller i kombinasjon, brukes i hele 

Fellesskapet og på alle fellesskapsspråk i forbindelse med 

merking av og reklame for produkter som oppfyller kravene 

fastsatt i eller i henhold til denne forordning. 

Ved merking av og reklame for levende eller uforedlede 

landbruksprodukter kan ord som viser til økologisk 

produksjonsmetode, brukes bare dersom alle ingrediensene i 

produktet også er framstilt i samsvar med kravene fastsatt i 

denne forordning.  
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2. Ordene omhandlet i nr. 1 skal ikke brukes noe sted i 

Fellesskapet eller på noe fellesskapsspråk ved merking av, 

reklame eller i handelsdokumenter for et produkt som ikke 

oppfyller kravene fastsatt i denne forordning, med mindre 

ordene ikke brukes for landbruksprodukter i næringsmidler eller 

fôrvarer eller helt klart ikke har noen forbindelse med økologisk 

produksjon. 

Videre er det ikke tillatt å bruke ord, herunder ord som inngår i 

varemerker, eller metoder for merking eller reklame som kan 

villede forbrukeren eller brukeren ved å antyde at et produkt 

eller dets ingredienser oppfyller kravene i denne forordning. 

3. Ordene omhandlet i nr. 1 skal ikke brukes for et produkt 

der det i merkingen eller reklamen skal angis at produktet 

inneholder GMO-er, består av GMO-er eller er framstilt av 

GMO-er i samsvar med fellesskapsbestemmelser. 

4. Med hensyn til foredlede næringsmidler kan ordene 

omhandlet i nr. 1 brukes: 

a) i varebetegnelsen, forutsatt at: 

i) det foredlede næringsmiddelet er i samsvar med 

artikkel 19, 

ii) minst 95 vektprosent av ingrediensene av landbruks-

opprinnelse er økologiske, 

b) bare på ingredienslisten, forutsatt at næringsmiddelet er i 

samsvar med artikkel 19 nr. 1, artikkel 19 nr. 2 bokstav a), 

b) og d), 

c) på ingredienslisten og i samme synsfelt som varebe-

tegnelsen, forutsatt at: 

i) hovedingrediensen er et produkt fra jakt eller fiske, 

ii) det inneholder andre ingredienser av landbruks-

opprinnelse som alle er økologiske, 

iii) næringsmiddelet er i samsvar med artikkel 19 nr. 1, 

artikkel 19 nr. 2 bokstav a), b) og d). 

Ingredienslisten skal angi hvilke ingredienser som er 

økologiske. 

I tilfeller der bokstav b) og c) i dette nummer får anvendelse, 

skal henvisningene til økologisk produksjonsmetode fore-

komme bare i forbindelse med de økologiske ingrediensene, og 

ingredienslisten skal inneholde opplysninger om de økologiske 

ingrediensenes samlede prosentdel i forhold til den samlede 

mengden ingredienser av landbruksopprinnelse. 

Ordene og opplysningen om prosentdelen omhandlet i forrige 

ledd skal ha samme farge, størrelse og skrifttype som de øvrige 

opplysningene på ingredienslisten. 

5. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 

for å etterkomme denne artikkel. 

6. Kommisjonen kan tilpasse listen over ord i vedlegget etter 

framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2. 

Artikkel 24 

Obligatoriske opplysninger 

1. Når ordene omhandlet i artikkel 23 nr. 1 brukes: 

a) skal kodenummeret omhandlet i artikkel 27 nr. 10 til den 

kontrollmyndigheten eller det kontrollorganet som den 

driftsansvarlige som har gjennomført den siste produksjons- 

eller bearbeidingsprosessen, omfattes av, også være påført 

ved merking, 

b) skal også fellesskapslogoen omhandlet i artikkel 25 nr. 1 

være påført emballasjen når det gjelder ferdigpakkede 

næringsmidler, 

c) og fellesskapslogoen også brukes, skal det opplyses om 

produksjonsstedet for landbruksråvarene som inngår i 

produktet, i samme synsfelt som logoen, og logoen skal ha 

én av følgende former, alt ettersom: 

— «EU-landbruk», dersom landbruksråvarene er 

produsert i EU, 

—  «ikke EU-landbruk», dersom landbruksråvarene er 

produsert i tredjestater, 

—  «EU-landbruk / ikke EU-landbruk», dersom en del 

av landbruksråvarene er produsert i Fellesskapet og 

en del er produsert i en tredjestat. 

De ovennevnte opplysningene, «EU» eller «ikke EU», kan 

erstattes eller suppleres med et land i de tilfellene der alle 

landbruksråvarene som inngår i produktet, er produsert i det 

gjeldende landet. 

I forbindelse med ovennevnte opplysninger, «EU» eller «ikke 

EU», kan små mengder ingredienser etter vekt utelates, 

forutsatt at den samlede mengden utelatte ingredienser ikke 

overstiger to prosent av den samlede mengden etter vekt av 

råvarer av landbruksopprinnelse. 

De ovennevnte opplysningene, «EU» eller «ikke EU», skal ikke 

framstå med en farge, størrelse eller skrifttype som er mer 

framtredende enn produktets varebetegnelse. 

Bruk av fellesskapslogoen som omhandlet i artikkel 25 nr. 1 og 

opplysningen omhandlet i første ledd, skal være valgfri for 

produkter som importeres fra tredjestater. Dersom felles-

skapslogoen som omhandlet i artikkel 25 nr. 1 brukes i 

merkingen, skal imidlertid opplysningen omhandlet i første 

ledd også brukes i merkingen. 

2. Opplysningene omhandlet i nr. 1 skal plasseres på et 

framtredende sted slik at de er godt synlige, lett leselige og ikke 

kan slettes.  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/31 

 

3. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 37 

nr. 2 fastsette særlige kriterier for presentasjon, sammensetning 

og størrelse med hensyn til opplysningene omhandlet i nr. 1 

bokstav a) og c). 

Artikkel 25 

Logoer for økologisk produksjon 

1. Fellesskapslogoen for økologisk produksjon kan brukes 

ved merking og presentasjon av og reklame for produkter som 

oppfyller kravene fastsatt i denne forordning. 

Fellesskapslogoen skal ikke brukes for produkter under 

omlegging og næringsmidler omhandlet i artikkel 23 nr. 4 

bokstav b) og c). 

2. Nasjonale og private logoer kan brukes ved merking og 

presentasjon av og reklame for produkter som oppfyller 

kravene fastsatt i denne forordning. 

3. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 37 

nr. 2 fastsette særlige kriterier for presentasjon, sammensetning, 

størrelse og utforming av fellesskapslogoen. 

Artikkel 26 

Særlige krav til merking 

Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2 

fastsette særlige krav til merking og sammensetning for: 

a) økologisk fôr, 

b) omleggingsprodukter av vegetabilsk opprinnelse, 

c) vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking. 

AVDELING V 

KONTROLL 

Artikkel 27 

Kontrollordning 

1. Medlemsstatene skal opprette en kontrollordning og 

utpeke én eller flere vedkommende myndigheter som skal være 

ansvarlige for å kontrollere overholdelsen av forpliktelsene som 

innføres ved denne forordning i samsvar med forordning (EF) 

nr. 882/2004. 

2. I tillegg til vilkårene fastsatt i forordning (EF) 

nr. 882/2004 skal kontrollordningen som innføres ved denne 

forordning, som et minimum omfatte gjennomføring av 

forebyggende tiltak og kontrolltiltak som Kommisjonen skal 

vedta etter framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2. 

3. Innenfor rammen av denne forordning skal kontrollenes 

art og hyppighet fastsettes på grunnlag av en vurdering av 

risikoen for at det vil forekomme uregelmessigheter eller 

overtredelser når det gjelder overholdelse av kravene fastsatt i 

denne forordning. Uansett skal alle driftsansvarlige, med unntak 

av grossister som handler bare med ferdigpakkede produkter, 

og driftsansvarlige som selger til sluttforbruker eller sluttbruker 

som beskrevet i artikkel 28 nr. 2, minst én gang årlig 

kontrolleres for å sikre at de overholder kravene. 

4. Vedkommende myndighet kan: 

a) overdra sin kontrollmyndighet til én eller flere andre 

kontrollmyndigheter. Kontrollmyndighetene skal gi 

tilstrekkelige garantier for objektivitet og upartiskhet, og ha 

tilgang til nødvendig kvalifisert personale og de ressursene 

som trengs for å utføre sine oppgaver, 

b) delegere kontrolloppgaver til ett eller flere kontrollorganer. 

I så fall skal medlemsstatene utpeke de myndighetene som 

skal ha ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med slike 

organer. 

5. Vedkommende myndighet kan delegere kontrolloppgaver 

til et bestemt kontrollorgan bare dersom vilkårene fastsatt i 

artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 er oppfylt, og 

særlig dersom: 

a) det foreligger en nøyaktig beskrivelse av de oppgavene som 

kontrollorganet kan utføre, og på hvilke vilkår det kan 

utføre oppgavene, 

b) det kan godtgjøres at kontrollorganet: 

i) har den sakkunnskapen, det utstyret og den infra-

strukturen som kreves for å utføre de oppgavene som 

er delegert til det, 

iii) har et tilstrekkelig antall behørig kvalifiserte og 

erfarne medarbeidere, og 

iii) er upartisk og ikke har noen interessekonflikter når det 

gjelder utøvelsen av de oppgavene som er delegert til 

det, 

c) kontrollorganet er akkreditert i henhold til siste versjon, 

kunngjort gjennom offentliggjøring i C-serien av Den 

europeiske unions tidende, av europeisk standard EN 45011 

eller ISO-veiledning 65 (Alminnelige krav til organer som 

utfører produktsertifisering), og godkjent av vedkommende 

myndigheter, 

d) kontrollorganet jevnlig og når vedkommende myndighet 

ber om det, oversender resultatene av de foretatte kontrol-

lene til vedkommende myndighet. Dersom resultatene av 

kontrollene viser eller gir anledning til å tro at reglene ikke 

overholdes, skal kontrollorganet umiddelbart underrette 

vedkommende myndighet om dette, 

e) det er en effektiv samordning mellom den delegerende ved-

kommende myndighet og kontrollorganet.  
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6. I tillegg til bestemmelsene i nr. 5 skal vedkommende 

myndighet ta hensyn til følgende kriterier når den godkjenner et 

kontrollorgan: 

a) den standard kontrollrutine som skal følges, og som skal 

omfatte en detaljert beskrivelse av de kontrolltiltakene og 

forebyggende tiltakene organet forplikter seg til å pålegge 

de driftsansvarlige som er underlagt dets kontroll, 

b) hvilke tiltak kontrollorganet akter å pålegge dersom det 

konstateres uregelmessigheter og/eller overtredelser. 

7. Vedkommende myndigheter kan ikke delegere følgende 

oppgaver til kontrollorganene: 

a) tilsyn med og revisjon av andre kontrollorganer, 

b) myndighet til å innvilge unntak, som omhandlet i 

artikkel 22, med mindre det gis mulighet til dette i de 

særlige vilkårene som Kommisjonen fastsetter i samsvar 

med artikkel 22 nr. 3. 

8. I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 882/2004 skal vedkommende myndigheter som delegerer 

kontrolloppgaver til kontrollorganer, ved behov organisere 

revisjon eller inspeksjon av kontrollorganene. Dersom det som 

følge av en revisjon eller inspeksjon viser seg at slike organer 

ikke utfører de delegerte oppgavene på riktig måte, kan den 

delegerende vedkommende myndighet trekke delegeringen 

tilbake. Vedkommende myndighet skal straks trekke delege-

ringen tilbake dersom kontrollorganet ikke raskt treffer 

hensiktsmessige utbedringstiltak. 

9. I tillegg til bestemmelsene i nr. 8 skal vedkommende 

myndighet: 

a) sikre at de kontrollene som kontrollorganet foretar, er 

objektive og uavhengige, 

b) etterprøve kontrollenes effektivitet, 

c) ta til etterretning konstaterte uregelmessigheter eller 

overtredelser og pålagte korrigerende tiltak, 

d) tilbakekalle godkjenningen av kontrollorganet dersom det 

ikke oppfyller kravene i bokstav a) og b), eller ikke lenger 

oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 5 og 6, eller ikke oppfyller 

kravene i nr. 11, 12 og 14. 

10. Medlemsstatene skal tildele et kodenummer til hver 

kontrollmyndighet eller hvert kontrollorgan som utfører 

kontrolloppgaver som omhandlet i nr. 4. 

11.  Kontrollmyndighetene og kontrollorganene skal gi 

vedkommende myndigheter adgang til sine kontorer og anlegg 

og gi alle opplysninger og all den hjelp vedkommende 

myndigheter anser som nødvendig for å oppfylle sine 

forpliktelser i samsvar med denne artikkel. 

12.  Kontrollmyndighetene og kontrollorganene skal sikre at 

minst de forebyggende tiltakene og kontrolltiltakene som er 

omhandlet i nr. 2, får anvendelse på driftsansvarlige som er 

underlagt deres kontroll. 

13.  Medlemsstatene skal sikre at den innførte kontroll-

ordningen gjør det mulig å spore hvert produkt i alle ledd i 

produksjon, bearbeiding og distribusjon i samsvar med 

artikkel 18 i forordning (EF) nr. 178/2002, særlig for å 

garantere forbrukerne at de økologiske produktene er framstilt i 

samsvar med kravene fastsatt i denne forordning. 

14.  Senest 31. januar hvert år skal kontrollmyndighetene og 

kontrollorganene oversende vedkommende myndigheter en liste 

over de driftsansvarlige som var underlagt deres kontroll per 

31. desember foregående år. En sammendragsrapport om den 

kontrollvirksomheten som er utført foregående år, skal 

framlegges senest 31. mars hvert år. 

Artikkel 28 

Deltaking i kontrollordningen 

1. Driftsansvarlige som produserer, bearbeider, lagrer eller 

importerer fra en tredjestat produkter som omhandlet i 

artikkel 1 nr. 2, eller som bringer slike produkter i omsetning, 

skal før produktene bringes i omsetning som økologiske eller 

under omlegging til økologisk produksjon: 

a) melde fra om denne virksomheten til vedkommende 

myndigheter i den medlemsstaten der virksomheten utøves, 

b) la driftsenheten omfattes av kontrollordningen fastsatt i 

artikkel 27. 

Første ledd får også anvendelse på eksportører som eksporterer 

produkter framstilt i samsvar med produksjonsreglene fastsatt i 

denne forordning. 

Dersom en driftsansvarlig setter bort noe av virksomheten til 

tredjemann, skal den driftsansvarlige likevel være underlagt 

kravene omhandlet i bokstav a) og b), og den overdratte 

virksomheten skal omfattes av kontrollordningen. 

2. Medlemsstatene kan unnta fra anvendelsen av denne 

artikkel driftsansvarlige som selger produkter direkte til 

sluttforbrukeren eller sluttbrukeren, forutsatt at de ikke 

produserer, bearbeider eller lagrer annet enn i forbindelse med 

utsalgsstedet, eller importerer slike produkter fra en tredjestat 

eller har satt ut slik virksomhet til tredjemann. 

3. Medlemsstatene skal utpeke en myndighet eller godkjenne 

et organ som skal ta imot slike meldinger. 

4. Medlemsstatene skal sikre at driftsansvarlige som over-

holder reglene i denne forordning, og som betaler en rimelig 

avgift som et bidrag til kontrollutgiftene, har rett til å omfattes 

av kontrollordningen. 

5. Kontrollmyndighetene og kontrollorganene skal føre en 

ajourført liste med navn og adresse til de driftsansvarlige som 

er underlagt deres kontroll. Listen skal stilles til rådighet for 

berørte parter.  
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6. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 37 

nr. 2 vedta gjennomføringsregler med nærmere bestemmelser 

om framgangsmåten for å melde fra til myndighetene og for å 

bli omfattet av kontrollordningen omhandlet i nr. 1 i denne 

artikkel, særlig når det gjelder opplysningene i meldingen 

omhandlet i nr. 1 bokstav a) i denne artikkel. 

Artikkel 29 

Underlagsdokumenter 

1. Kontrollmyndighetene og kontrollorganene omhandlet i 

artikkel 27 nr. 4 skal gi underlagsdokumenter til alle drifts-

ansvarlige som er underlagt deres kontroll, og som innenfor 

rammen av virksomheten oppfyller kravene fastsatt i denne 

forordning. Underlagsdokumentene skal minst gjøre det mulig å 

identifisere den driftsansvarlige og produkttypen eller 

produktutvalget samt gyldighetsperioden. 

2. Den driftsansvarlige skal kontrollere sine leverandørers 

underlagsdokumenter. 

3. Den typen underlagsdokumenter som omhandles i nr. 1, 

skal utarbeides etter framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2, idet det 

tas hensyn til fordelen med elektronisk attestering. 

Artikkel 30 

Tiltak ved overtredelser og uregelmessigheter 

1. Dersom det konstateres en uregelmessighet med hensyn til 

oppfyllelse av kravene i denne forordning, skal kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet sikre at det ikke vises til 

økologisk produksjonsmetode i merkingen av eller reklamen for 

hele det partiet eller hele den produksjonen som er berørt av 

uregelmessigheten, når dette vil stå i forhold til betydningen av 

det kravet som ikke er oppfylt, samt til uregelmessighetens art 

og særlige omstendigheter. 

Dersom det konstateres en alvorlig overtredelse eller en 

overtredelse som har langvarig virkning, skal kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet forby den berørte drifts-

ansvarlige å markedsføre produkter som viser til økologisk 

produksjonsmetode i merkingen eller reklamen, for en periode 

som skal avtales med vedkommende myndighet i medlems-

staten. 

2. Opplysninger om tilfeller av uregelmessigheter eller 

overtredelser som påvirker et produkts økologiske status, skal 

umiddelbart utveksles mellom kontrollorganene, kontroll-

myndighetene, vedkommende myndigheter og berørte med-

lemsstater og, ved behov, Kommisjonen. 

Hvilket nivå opplysningene utveksles på, avhenger av hvor 

alvorlig og omfattende uregelmessigheten eller overtredelsen er. 

Kommisjonen kan etter framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2 

fastsette nærmere bestemmelser om formen og reglene for 

utveksling av slike opplysninger. 

Artikkel 31 

Utveksling av opplysninger 

På en anmodning som er behørig begrunnet av behovet for å 

garantere at et produkt er produsert i samsvar med denne 

forordning, skal vedkommende myndigheter, kontroll-

myndighetene og kontrollorganene utveksle relevante opplys-

ninger om resultatene av sine kontroller med andre ved-

kommende myndigheter, kontrollmyndigheter og kontroll-

organer. De kan også utveksle slike opplysninger på eget 

initiativ. 

AVDELING VI 

HANDEL MED TREDJESTATER 

Artikkel 32 

Import av produkter som oppfyller kravene 

1. Et produkt som importeres fra en tredjestat, kan bringes i 

omsetning på fellesskapsmarkedet som et økologisk produkt 

dersom: 

a) produktet er i samsvar med bestemmelsene fastsatt i 

avdeling II, III og IV samt de gjennomføringsreglene som 

påvirker produksjonen, vedtatt i henhold til denne 

forordning, 

b) alle driftsansvarlige, herunder eksportørene, har latt sin 

virksomhet kontrollere av en kontrollmyndighet eller et 

kontrollorgan som er anerkjent i samsvar med nr. 2, 

c) de berørte driftsansvarlige når som helst er i stand til å 

framlegge for importørene eller nasjonale myndigheter 

underlagsdokumentene omhandlet i artikkel 29, som gjør 

det mulig å identifisere den driftsansvarlige som har utført 

siste prosess samt kontrollere om den berørte drifts-

ansvarlige overholder bokstav a) og b), utstedt av 

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet omhandlet i 

bokstav b). 

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 37 

nr. 2 anerkjenne de kontrollmyndighetene og kontrollorganene 

som er omhandlet i nr. 1 bokstav b) i denne artikkel, herunder 

kontrollmyndigheter og kontrollorganer omhandlet i 

artikkel 27, som er kvalifisert til å gjennomføre kontroller og 

utstede underlagsdokumentene omhandlet i nr. 1 bokstav c) i 

denne artikkel i tredjestater, og skal opprette en liste over 

nevnte kontrollmyndigheter og kontrollorganer. 

Kontrollorganene skal være akkreditert i henhold til siste 

versjon, kunngjort gjennom offentliggjøring i C-serien av Den 

europeiske unions tidende, av europeisk standard EN 45011 

eller ISO-veiledning 65 (Alminnelige krav til organer som 

utfører produktsertifisering). Akkrediteringsorganet skal foreta 

en regelmessig vurdering på stedet, overvåking og flerårig 

revurdering av kontrollorganenes virksomhet.  
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Ved behandling av en anmodning om anerkjennelse skal 

Kommisjonen oppfordre kontrollmyndigheten eller kontroll-

organet til å framlegge alle nødvendige opplysninger. 

Kommisjonen kan også gi sakkyndige oppgaven med å foreta 

en undersøkelse på stedet av produksjonsreglene og kontroll-

virksomheten som gjeldende kontrollorgan eller kontroll-

myndighet utfører i tredjestaten. 

De anerkjente kontrollorganene eller kontrollmyndighetene skal 

framlegge de vurderingsrapportene som er utarbeidet av 

akkrediteringsorganet eller eventuelt av vedkommende 

myndighet, om den regelmessige vurderingen, overvåkingen og 

flerårige revurderingen på stedet av sin virksomhet. 

På grunnlag av vurderingsrapportene skal Kommisjonen med 

bistand fra medlemsstatene sikre passende tilsyn med de 

anerkjente kontrollmyndighetene og kontrollorganene gjennom 

regelmessig revisjon av anerkjennelsen. Arten av tilsyn skal 

fastsettes på grunnlag av en vurdering av risikoen for at det 

forekommer uregelmessigheter eller overtredelser av 

bestemmelsene fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 33 

Import av produkter som gir likeverdige garantier 

1. Et produkt som importeres fra en tredjestat, kan også 

bringes i omsetning på fellesskapsmarkedet som et økologisk 

produkt, dersom: 

a) produktet er framstilt i samsvar med produksjonsregler som 

er likeverdige med dem som omhandles i avdeling III  

og IV, 

b) de driftsansvarlige har vært underlagt kontrolltiltak som er 

like virkningsfulle som tiltakene omhandlet i avdeling V, 

og slike kontrolltiltak har vært anvendt permanent og 

effektivt, 

c) de driftsansvarlige i alle ledd i produksjon, bearbeiding og 

distribusjon i tredjestaten har underlagt virksomheten en 

kontrollordning som er anerkjent i samsvar med nr. 2, eller 

en kontrollmyndighet eller et kontrollorgan som er 

anerkjent i samsvar med nr. 3, 

d) produktet omfattes av et kontrollsertifikat utstedt av 

vedkommende myndigheter, kontrollmyndigheter eller 

kontrollorganer i tredjestaten som er anerkjent i samsvar 

med nr. 2, eller av en kontrollmyndighet eller et 

kontrollorgan som er anerkjent i samsvar med nr. 3, som 

bekrefter at produktet oppfyller vilkårene fastsatt i dette 

nummer. 

Sertifikatet omhandlet i dette nummer skal i original følge 

varen fram til den driftsenheten der varen først mottas; deretter 

skal importøren ha sertifikatet tilgjengelig for kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet i minst to år. 

2. Kommisjonen kan etter framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2 

anerkjenne tredjestater som har et produksjonssystem som 

overholder prinsipper og produksjonsregler som er likeverdige 

med dem som er fastsatt i avdeling II, III og IV, og hvis 

kontrolltiltak er like effektive som dem som er fastsatt i 

avdeling V, og kan opprette en liste over disse statene. 

Vurderingen av likeverdighet skal ta hensyn til retningslinjene 

CAC/GL 32 fra Codex Alimentarius. 

Ved behandling av en anmodning om anerkjennelse skal 

Kommisjonen oppfordre tredjestaten til å framlegge alle 

nødvendige opplysninger. Kommisjonen kan gi sakkyndige 

oppgaven med å foreta en undersøkelse på stedet av den berørte 

tredjestatens produksjonsregler og kontrolltiltak. 

Senest 31. mars hvert år skal de anerkjente tredjestatene sende 

en kortfattet årsrapport til Kommisjonen om gjennomføringen 

og håndhevingen av de kontrolltiltakene som er fastsatt i 

tredjestaten. 

På grunnlag av opplysningene i disse årsrapportene skal 

Kommisjonen med bistand fra medlemsstatene sikre passende 

tilsyn med de anerkjente tredjestatene gjennom regelmessig 

revisjon av anerkjennelsen. Arten av tilsyn skal fastsettes på 

grunnlag av en vurdering av risikoen for at det forekommer 

uregelmessigheter eller overtredelser av bestemmelsene fastsatt 

i denne forordning. 

3. For produkter som ikke importeres i henhold til 

artikkel 32, og ikke importeres fra en tredjestat som er anerkjent 

i henhold til nr. 2 i denne artikkel, kan Kommisjonen etter 

framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2 anerkjenne kontroll-

myndighetene og kontrollorganene, herunder kontroll-

myndigheter og kontrollorganer omhandlet i artikkel 27, som er 

kvalifisert til å gjennomføre kontroller og utstede sertifikater i 

tredjestater med henblikk på nr. 1, og opprette en liste over 

nevnte kontrollmyndigheter og kontrollorganer. Vurderingen av 

likeverdighet skal ta hensyn til retningslinjene CAC/GL 32 fra 

Codex Alimentarius. 

Kommisjonen skal undersøke enhver anmodning om 

anerkjennelse som kommer fra en kontrollmyndighet eller et 

kontrollorgan i en tredjestat. 

Ved behandling av en anmodning om anerkjennelse skal 

Kommisjonen oppfordre kontrollmyndigheten eller kontroll-

organet til å framlegge alle nødvendige opplysninger. Et 

akkrediteringsorgan eller ved behov en vedkommende 

myndighet skal foreta en regelmessig vurdering, overvåking og 

flerårig revurdering på stedet av kontrollorganets eller 

kontrollmyndighetens virksomhet. Kommisjonen kan også gi 

sakkyndige oppgaven med å foreta en undersøkelse på stedet av 

de produksjonsreglene og kontrolltiltakene som gjeldende 

kontrollmyndighet eller kontrollorgan utfører i tredjestaten. 

De anerkjente kontrollorganene eller kontrollmyndighetene skal 

framlegge de vurderingsrapportene som er utarbeidet av 

akkrediteringsorganet eller eventuelt av vedkommende 

myndighet, om den regelmessige vurderingen, overvåkingen og 

flerårige revurderingen på stedet av sin virksomhet. 

På grunnlag av disse vurderingsrapportene skal Kommisjonen 

med bistand fra medlemsstatene sikre passende tilsyn med de 
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anerkjente kontrollmyndighetene og kontrollorganene gjennom 

regelmessig revisjon av anerkjennelsen. Arten av tilsyn skal 

fastsettes på grunnlag av en vurdering av risikoen for at det 

forekommer uregelmessigheter eller overtredelser av 

bestemmelsene fastsatt i denne forordning. 

AVDELING VII 

SLUTTBESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

Artikkel 34 

Fritt varebytte for økologiske produkter 

1. Vedkommende myndigheter, kontrollmyndigheter og 

kontrollorganer kan ikke med henvisning til produk-

sjonsmetode, merking eller presentasjon av metoden, forby eller 

begrense markedsføringen av økologiske produkter som er 

kontrollert av en annen kontrollmyndighet eller et annet 

kontrollorgan i en annen medlemsstat, så lenge produktene 

oppfyller kravene i denne forordning. Særlig kan det ikke 

pålegges ytterligere kontroller eller finansielle byrder utover 

dem som er omhandlet i avdeling V i denne forordning. 

2. Medlemsstatene kan på eget territorium anvende strengere 

regler for økologisk plante- og husdyrproduksjon, dersom disse 

reglene også får anvendelse på ikke-økologisk produksjon og 

forutsatt at de er i samsvar med fellesskapsretten og ikke forbyr 

eller begrenser markedsføringen av økologiske produkter som 

er framstilt utenfor den berørte medlemsstatens territorium. 

Artikkel 35 

Oversending av opplysninger til Kommisjonen 

Medlemsstatene skal jevnlig oversende følgende opplysninger 

til Kommisjonen: 

a) vedkommende myndigheters navn og adresse og, dersom 

det er relevant, deres kodenumre og samsvarsmerker, 

b) lister over kontrollmyndigheter og -organer og deres 

kodenumre og, dersom det er relevant, deres sam-

svarsmerker. Kommisjonen skal jevnlig offentliggjøre 

listen over kontrollmyndigheter og -organer. 

Artikkel 36 

Statistiske opplysninger 

Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen de statistiske 

opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre og følge 

opp denne forordning. Disse statistiske opplysningene skal 

defineres innenfor rammen av Fellesskapets statistikkprogram. 

Artikkel 37 

Komité for økologisk produksjon 

1. Kommisjonen skal bistås av en forskriftskomité for 

økologisk produksjon. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse. 

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 

skal være tre måneder. 

Artikkel 38 

Gjennomføringsregler 

Kommisjonen skal etter framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2 og i 

samsvar med de målene og prinsippene som er fastsatt i 

avdeling II, vedta nærmere regler for anvendelsen av denne 

forordning. Disse skal særlig omfatte følgende: 

a) nærmere regler for produksjonsreglene fastsatt i 

avdeling III, særlig med hensyn til de særlige kravene og 

vilkårene som driftsansvarlige skal overholde, 

b) nærmere regler med hensyn til reglene for merking fastsatt i 

avdeling IV, 

c) nærmere regler for kontrollordningen opprettet ved 

avdeling V, særlig med hensyn til minstekrav til kontroll, 

tilsyn og revisjon, de særlige kriteriene for delegering av 

oppgaver til private kontrollorganer, kriteriene for 

godkjenning og tilbaketrekking av godkjenning av slike 

organer samt underlagsdokumentene omhandlet i 

artikkel 29, 

d) nærmere regler med hensyn til reglene for import fra 

tredjestater fastsatt i avdeling VI, særlig med hensyn til de 

kriteriene og framgangsmåtene som skal følges i 

forbindelse med anerkjennelse av tredjestater og kontroll-

organer i henhold til artikkel 32 og 33, herunder 

offentliggjøring av lister over anerkjente tredjestater og 

kontrollorganer, og med hensyn til sertifikatet omhandlet i 

artikkel 33 nr. 1 bokstav d), idet det tas hensyn til fordelene 

ved elektronisk attestering, 

e) nærmere regler for fritt varebytte for økologiske produkter i 

henhold til artikkel 34 og oversending av opplysninger til 

Kommisjonen i henhold til artikkel 35. 

Artikkel 39 

Oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91 

1. Forordning (EØF) nr. 2092/91 oppheves med virkning fra 

1. januar 2009. 

2. Henvisninger til den opphevede forordning (EØF) 

nr. 2092/91 skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 40 

Overgangstiltak 

Tiltak for å tilrettelegge for overgangen fra bestemmelsene i 

forordning (EØF) nr. 2092/91 til denne forordning skal ved 

behov vedtas etter framgangsmåten i artikkel 37 nr. 2.  
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Artikkel 41 

Rapport til Rådet 

1. Kommisjonen skal senest 31. desember 2011 framlegge 

en rapport for Rådet. 

2. Rapporten skal særlig gjennomgå de erfaringene som er 

gjort ved anvendelsen av denne forordning, og særlig behandle 

følgende punkter: 

a) virkeområdet for denne forordning, særlig med hensyn til 

økologiske næringsmidler tilberedt i storhusholdninger, 

b) forbudet mot bruk av GMO-er, herunder tilgangen på 

produkter som ikke er framstilt med GMO-er, selgers 

erklæring, muligheten for å bruke spesifikke toleransetersk-

ler og deres innvirkning på den økologiske sektoren, 

c) virkemåten til det indre marked og kontrollordningene, idet 

det særlig vurderes om etablert praksis fører til illojal 

konkurranse eller hindringer for produksjon og markeds-

føring av økologiske produkter. 

3. Kommisjonens rapport skal eventuelt ledsages av 

relevante forslag. 

Artikkel 42 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

For visse dyrearter, vannplanter og mikroalger som det ikke er 

fastsatt nærmere produksjonsregler for, skal reglene for 

merking i artikkel 23 og for kontroller i avdeling V anvendes. I 

påvente av at det utarbeides nærmere produksjonsregler skal 

nasjonale regler, eller i mangel av slike, private standarder som 

er godkjent eller anerkjent av medlemsstatene, anvendes. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2009. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Luxembourg 28. juni 2007. 

 For Rådet 

 S. GABRIEL 

 Formann 

 ______   
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VEDLEGG 

ORDENE OMHANDLET I ARTIKKEL 23 NR. 1 

BG:  биологичен. 

ES:  ecológico, biológico. 

CS:  ekologické, biologické. 

DA:  økologisk. 

DE:  ökologisch, biologisch. 

ET:  mahe, ökoloogiline. 

EL:  βιολογικό. 

EN:  organic. 

FR:  biologique. 

GA:  orgánach. 

IT:  biologico. 

LV:  bioloģisks, ekoloģisks. 

LT:  ekologiškas. 

LU:  biologesch. 

HU:  ökológiai. 

MT:  organiku. 

NL:  biologisch. 

PL:  ekologiczne. 

PT:  biológico. 

RO:  ecologic. 

SK:  ekologické, biologické. 

SL:  ekološki. 

FI:  luonnonmukainen. 

SV:  ekologisk. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 889/2008 

av 5. september 2008 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om 

økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, 

merking og kontroll(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økolo-

giske produkter og om oppheving av forordning (EØF) 

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 9 nr. 4, artikkel 11 annet ledd, 

artikkel 12 nr. 3, artikkel 14 nr. 2, artikkel 16 nr. 3 bokstav c), 

artikkel 17 nr. 2, artikkel 18 nr. 5, artikkel 19 nr. 3 annet ledd, 

artikkel 21 nr. 2, artikkel 22 nr. 1, artikkel 24 nr. 3, artikkel 25 

nr. 3, artikkel 26, artikkel 28 nr. 6, artikkel 29 nr. 3 og 

artikkel 38 bokstav a), b), c) og e) og artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 834/2007, særlig avdeling III, IV og 

V, fastsetter grunnleggende krav med hensyn til produk-

sjon, merking og kontroll av økologiske produkter innen 

plante- og husdyrsektoren. Det bør fastsettes nærmere 

regler for gjennomføring av disse kravene. 

2) Det vil ta lengre tid å utarbeide nye nærmere produk-

sjonsregler på EU-plan for visse dyrearter, økologisk 

akvakultur, tang og tare og gjær som brukes som 

næringsmiddel eller fôr, og derfor bør disse reglene 

utarbeides i en senere framgangsmåte. Det er derfor 

hensiktsmessig at de nevnte produktene unntas fra 

denne forordnings virkeområde. For visse husdyrarter, 

akvakulturprodukter og tang og tare bør imidlertid de 

fellesskapsreglene som er fastsatt for produksjon, 

kontroll og merking, få tilsvarende anvendelse for disse 

produktene, i samsvar med artikkel 42 i forordning (EF) 

nr. 834/2007. 

3) Visse definisjoner bør fastsettes for å unngå tve-

tydigheter og for å sikre ensartet anvendelse av reglene 

for økologisk produksjon. 

4) Ved økologisk planteproduksjon får plantene næring 

hovedsakelig gjennom økosystemet i jordbunnen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

Følgelig bør hydrokultur, der plantene vokser med 

røttene i et uvirksomt medium med løselige mineraler 

og næringsstoffer, ikke tillates. 

5) Ved økologisk planteproduksjon brukes ulike dyr-

kingsmetoder og begrensede mengder tungt løselige 

gjødsler og jordforbedringsmidler. Disse metodene bør 

derfor spesifiseres. Særlig bør det fastsettes vilkår for 

bruk av visse ikke-syntetiske produkter. 

6) Bruken av pesticider, som kan ha skadevirkninger på 

miljøet eller gi restmengder i landbruksprodukter, bør 

begrenses vesentlig. Forebyggende tiltak for å bekjempe 

skadedyr, sykdommer og ugress bør prioriteres. I tillegg 

bør det fastsettes vilkår for bruk av visse plantevern-

midler. 

7) I henhold til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(2) var 

det i økologisk landbruk tillatt å bruke visse plantevern-

midler, gjødsler og jordforbedringsmidler i tillegg til 

visse ikke-økologiske fôrmidler og tilsetningsstoffer og 

tekniske hjelpestoffer i fôrvarer samt visse rengjørings- 

og desinfeksjonsmidler, forutsatt at det skjedde på 

nærmere fastsatte vilkår. For å sikre kontinuitet i 

økologisk landbruk bør de aktuelle produktene og 

stoffene fortsatt være tillatt, i samsvar med bestemmel-

sene i artikkel 16 nr. 3 bokstav c) i forordning (EF) 

nr. 834/2007. Av klarhetshensyn bør de produktene og 

stoffene som var tillatt i henhold til forordning (EØF) 

nr. 2092/91, oppføres i vedleggene til denne forordning. 

Andre produkter og stoffer kan i framtiden føres opp på 

disse listene på et annet rettslig grunnlag, nemlig 

artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007. Det er 

derfor hensiktsmessig å angi de enkelte produkt- og 

stoffkategorienes særlige status med et symbol i listen.  

  

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

2019/EØS/47/05 
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8) Økologisk landbruk er basert på en helhetlig metode 

som innebærer at husdyrproduksjonen er knyttet til 

jorden, der den gjødselen som produseres, brukes som 

næring i produksjonen av avlinger. Ettersom husdyrhold 

alltid innebærer bruk av landbruksarealer, bør jordløs 

husdyrproduksjon forbys. Ved valg av raser i økologisk 

husdyrproduksjon bør det tas hensyn til dyrenes evne til 

å tilpasse seg lokale forhold, deres levedyktighet og 

deres motstandskraft mot sykdommer, og det bør 

oppmuntres til bredt biologisk mangfold. 

9) Under visse omstendigheter kan det være vanskelig for 

driftsansvarlige å få tak i økologiske avlsdyr fra et 

begrenset genmateriale, noe som kan hemme sektorens 

utvikling. Derfor bør det for avlsformål være mulig ta 

inn et begrenset antall ikke-økologiske dyr på en 

driftsenhet. 

10) Økologisk husdyrhold bør sikre at dyrenes atferds-

messige behov tilfredsstilles. I så henseende bør 

lokalene for alle husdyrarter oppfylle dyrenes behov 

både med hensyn til ventilasjon, lys, plass og 

bekvemmelighet, og det bør være tilstrekkelig plass til 

at hvert enkelt dyr har god bevegelsesfrihet og mulighet 

til å utvikle sin naturlige sosiale atferd. Særlige regler 

for oppstallingsforhold og dyreholdspraksis bør fast-

settes for visse dyr, herunder bier. De særlige reglene 

for oppstallingsforhold bør sikre et høyt nivå av 

dyrevelferd, som er et prioritert område innen økologisk 

husdyrhold, og bør derfor gå lenger enn de fellesskaps-

standardene for dyrevelferd som gjelder for landbruket 

generelt. Økologisk dyreholdspraksis bør hindre at 

fjørfe oppdrettes for raskt. Det bør derfor fastsettes 

særlige bestemmelser for å unngå intensive oppdretts-

metoder. Særlig skal fjørfe enten oppdrettes inntil de når 

en gitt minstealder, eller komme fra en saktevoksende 

fjørferase, slik at det uansett ikke finnes noe som 

oppmuntrer til å bruke intensive oppdrettsmetoder. 

11) I de fleste tilfeller bør dyrene ha fri tilgang til uten-

dørsarealer for beiting når værforholdene tillater det, og 

utendørsarealene bør i prinsippet inngå i en hensikts-

messig rotasjonsordning. 

12) For å unngå at naturressurser som jord og vann foruren-

ses av næringsstoffer, bør det fastsettes en øvre grense 

for bruk av gjødsel per hektar og for antall husdyr per 

hektar. Denne grensen bør være knyttet til nitrogen-

innholdet i gjødselen. 

13) Lemlesting som fører til stress, skade, sykdom eller 

lidelse for dyrene, bør være forbudt. Særlige inngrep 

som har vesentlig betydning for visse produksjonstyper, 

eller som foretas av hensyn til dyrs eller menneskers 

sikkerhet, kan imidlertid tillates på særlige vilkår. 

14) Dyrene bør gis gress, fôr og fôrvarer som er framstilt i 

henhold til reglene for økologisk landbruk, og som 

fortrinnsvis kommer fra egen driftsenhet, idet det tas 

hensyn til dyrenes fysiologiske behov. For å oppfylle 

dyrenes grunnleggende ernæringsbehov kan det være 

nødvendig å bruke visse mineraler, sporstoffer og 

vitaminer på nærmere fastsatte vilkår. 

15) Ettersom de regionale forskjellene knyttet til klimatiske 

forhold og tilgjengelige fôrkilder forventes å vedvare 

når det gjelder økologiske drøvtyggeres muligheter til å 

få i seg de nødvendige essensielle vitaminene A, D og E 

gjennom sine fôrrasjoner, bør bruk av slike vitaminer 

for drøvtyggere være tillatt. 

16) Dyrehelsen bør hovedsakelig sikres gjennom sykdoms-

forebygging. I tillegg bør det treffes særlige rengjørings- 

og desinfeksjonstiltak. 

17) Forebyggende bruk av allopatiske legemidler framstilt 

ved kjemisk syntese er ikke tillatt i økologisk landbruk. 

Ved sykdom eller skade hos et dyr som krever 

umiddelbar behandling, bør bruken av kjemisk allo-

patiske legemidler framstilt ved kjemisk syntese 

begrenses til et absolutt minimum. For å sikre den øko-

logiske produksjonens integritet for forbrukerne bør det 

videre være mulig å treffe begrensende tiltak, for 

eksempel dobling av tilbakeholdingstiden etter bruk av 

allopatiske legemidler framstilt ved kjemisk syntese. 

18) Det bør fastsettes særlige regler for sykdoms-

forebygging og veterinærbehandling innen biavl. 

19) Driftsansvarlige som produserer fôr eller næringsmidler, 

bør være forpliktet til å anvende hensiktsmessige 

framgangsmåter basert på en systematisk identifisering 

av kritiske trinn i foredlingen for å sikre at de framstilte 

foredlede produktene er i samsvar med reglene for 

økologisk produksjon. 

20) Visse ikke-økologiske produkter og stoffer er nød-

vendige for å kunne produsere visse foredlede øko-

logiske næringsmidler eller fôrvarer. Det vil ta lengre tid 

å harmonisere reglene for framstilling av vin på 

fellesskapsplan. De nevnte produktene bør derfor 

utelukkes til vinframstilling inntil det fastsettes særlige 

regler for dette i en senere framgangsmåte. 

21) Når det gjelder foredling av økologiske næringsmidler, 

var bruk av visse ingredienser av ikke-landbruks-

opprinnelse, visse tekniske hjelpestoffer og visse ikke-

økologiske ingredienser av landbruksopprinnelse tillatt i 

henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91 på nærmere 

fastsatte vilkår. For å kunne sikre kontinuitet i økologisk 

landbruk bør de aktuelle produktene og stoffene fortsatt 

være tillatt, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 21 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007. Av klarhetshensyn 

bør dessuten de produktene og stoffene som var tillatt i 

henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91, oppføres i 

vedleggene til denne forordning. Andre produkter og 
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stoffer kan i framtiden føres opp på disse listene på et 

annet rettslig grunnlag, nemlig artikkel 21 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 834/2007. Det er derfor hensikts-

messig å angi de enkelte produkt- og stoffkategorienes 

særlige status med et symbol i listen. 

22) På visse vilkår kan økologiske produkter og ikke-

økologiske produkter innsamles og transporteres 

samtidig. Det bør fastsettes særlige bestemmelser for å 

sikre at økologiske produkter holdes tilbørlig atskilt fra 

ikke-økologiske produkter i forbindelse med håndte-

ringen, for å unngå sammenblanding. 

23) Omlegging til økologiske produksjonsmetoder krever en 

viss tilpasningstid for alle midler som brukes. Avhengig 

av tidligere landbruksproduksjon bør det fastsettes 

særlige tidsrom for de ulike produksjonssektorene. 

24) I henhold til artikkel 22 i forordning (EF) nr. 834/2007 

bør det fastsettes særlige vilkår for anvendelsen av 

unntakene fastsatt i nevnte artikkel. Slike vilkår bør 

fastsettes for situasjoner der det ikke er mulig å skaffe 

økologiske dyr, økologisk fôr, økologisk bivoks, 

økologiske frø eller settepoteter og økologiske ingre-

dienser, samt for situasjoner der det er særlige 

problemer i tilknytning til husdyrproduksjon, og for 

katastrofesituasjoner. 

25) Geografiske og strukturelle forskjeller i landbruket og 

klimatiske begrensninger kan hemme utviklingen av 

økologisk produksjon i visse regioner, og det bør derfor 

gis unntak for visse former for praksis når det gjelder 

kravene til bygninger og anlegg for husdyr. Tjoring av 

dyr bør derfor tillates på nærmere fastsatte vilkår i 

driftsenheter som er små på grunn av sin geografiske 

beliggenhet og sine strukturelle begrensninger, særlig i 

fjellområder, men bare dersom det ikke er mulig å holde 

dyrene i grupper som er tilpasset deres atferdsmessige 

behov. 

26) For å sikre utviklingen av en framvoksende sektor for 

økologisk husdyrproduksjon ble det i samsvar med 

forordning (EØF) nr. 2092/91 gitt flere midlertidige 

unntak med hensyn til tjoring av dyr, oppstallings-

forhold og dyretetthet. For ikke å forstyrre produksjonen 

innen sektoren for økologisk husdyrproduksjon bør 

disse unntakene fortsette å gjelde til deres gyldighetstid 

utløper. 

27) I betraktning av den store betydningen bestøvning har i 

sektoren for økologisk biavl, bør det være mulig å gi 

unntak for parallellproduksjon av økologiske og ikke-

økologiske biavlsenheter i samme driftsenhet. 

28) Gårdbrukere kan under visse omstendigheter finne det 

vanskelig å skaffe forsyninger av økologisk oppdrettede 

husdyr og økologiske fôrvarer. Derfor bør det tillates at 

et begrenset antall innsatsvarer fra ikke-økologisk 

produksjon brukes i begrensede mengder. 

29) Produsenter som driver økologisk produksjon, har lagt 

ned en betydelig innsats for å utvikle produksjonen av 

økologiske frø og økologisk vegetativt materiale for å 

skape et bredt utvalg av plantesorter som det finnes 

økologiske frø og økologisk vegetativt forme-

ringsmateriale til. For mange arter er mengdene frø og 

vegetativt formeringsmateriale av økologisk opprinnelse 

fortsatt ikke tilstrekkelig. I slike tilfeller bør det være 

tillatt å bruke frø og vegetativt formeringsmateriale av 

ikke-økologisk opprinnelse. 

30) For å hjelpe driftsansvarlige med å finne økologiske frø 

og settepoteter bør hver medlemsstat sørge for at det 

opprettes en database som inneholder de sortene som 

det finnes økologiske frø og økologiske settepoteter av 

på markedet. 

31) Ved håndtering av voksent storfe kan dyreholderen eller 

andre personer komme til skade. I den siste oppfô-

ringsfasen for pattedyr, særlig storfe, bør det derfor 

kunne gis unntak. 

32) Katastrofesituasjoner eller omfattende dyre- eller 

plantesykdommer kan få alvorlige konsekvenser for den 

økologiske produksjonen i berørte regioner. Hensikts-

messige tiltak må treffes for å sikre at landbruket 

opprettholdes eller eventuelt gjenopptas. I de berørte 

områdene bør det derfor gis mulighet til at det i et 

begrenset tidsrom kan brukes ikke-økologiske dyr eller 

ikke-økologisk fôr. 

33) I samsvar med artikkel 24 nr. 3 og artikkel 25 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 bør det fastsettes særlige 

kriterier for presentasjon, sammensetning, størrelse og 

utforming av fellesskapslogoen, og for presentasjon og 

sammensetning av kodenummeret til kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet samt for angivelse av 

det stedet der landbruksproduktet er produsert. 

34) I henhold til artikkel 26 i forordning (EF) nr. 834/2007 

bør det fastsettes særlige krav til merking av økologisk 

fôr som tar hensyn til fôrsorter og fôrsammensetning og 

til de tverrgående merkingsbestemmelsene som gjelder 

for fôr.  
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35) I tillegg til den kontrollordningen som er basert på 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 

av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at 

fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmel-

sene om dyrs helse og velferd overholdes(3), bør det 

fastsettes særlige kontrolltiltak, særlig nærmere krav til 

alle ledd i produksjonen, bearbeidingen og distribu-

sjonen av økologiske produkter. 

36) Kommisjonen bør kunne bruke de opplysningene som 

medlemsstatene sender den, direkte og så effektivt som 

mulig, til håndteringen av statistiske opplysninger og 

referansedata. For at dette målet skal nås, bør alle 

opplysninger som skal gjøres tilgjengelige eller 

utveksles mellom medlemsstatene og Kommisjonen, 

sendes elektronisk eller i digital form. 

37) Utveksling av opplysninger og dokumenter mellom 

Kommisjonen og medlemsstatene foregår normalt 

elektronisk eller i digital form, og det samme gjelder når 

medlemsstatene sender Kommisjonen opplysninger eller 

gjør opplysninger tilgjengelige for den. For å forbedre 

måten slik utveksling av opplysninger håndteres på 

innenfor rammen av reglene for økologisk produksjon, 

er det nødvendig å tilpasse de eksisterende datasys-

temene eller å innføre nye. Det bør fastsettes at disse 

tiltakene skal treffes av Kommisjonen og gjennomføres 

etter at medlemsstatene er blitt underrettet via Komiteen 

for økologisk produksjon. 

38) Vilkårene for behandling av opplysninger i disse 

datasystemene samt formen på og innholdet i de 

dokumentene som skal sendes inn i henhold til 

forordning (EF) nr. 834/2007, må tilpasses hyppig for å 

ta hensyn til endringer i de gjeldende reglene eller 

forvaltningskravene. De dokumentene som medlems-

statene skal sende inn, bør også ha en ensartet 

utforming. For å nå disse målene og for å forenkle 

framgangsmåtene og sikre at datasystemene kan settes i 

drift umiddelbart, bør dokumentenes form og innhold 

  

(3) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. Rettet ved EUT L 191 av 28.5.2004, 

s. 1. 

fastsettes på grunnlag av maler eller spørreskjemaer, 

som bør tilpasses og ajourføres av Kommisjonen etter at 

den har underrettet Komiteen for økologisk produksjon. 

39) Det bør fastsettes overgangstiltak for visse bestemmel-

ser i forordning (EØF) nr. 2092/91, slik at kontinuiteten 

i den økologiske produksjonen ikke settes i fare. 

40) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 207/93 av  

29. januar 1993 om fastsettelse av innholdet i 

vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om 

økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter 

og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmid-

ler og om fastsettelse av nærmere regler om gjennom-

føringen av bestemmelsene i artikkel 5 nr. 4 i nevnte 

forordning(4), kommisjonsforordning (EF) nr. 1452/ 

2003 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i 

artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) 

nr. 2092/91 med hensyn til visse arter av frø og 

vegetativt formeringsmateriale og om fastsettelse av 

saksbehandlingsregler og kriterier for dette unntaket(5) 

og kommisjonsforordning (EF) nr. 223/2003 av 

5. februar 2003 om krav til merking knyttet til økolo-

giske produksjonsmetoder for fôrvarer, fôrblandinger og 

fôrmidler og om endring av rådsforordning (EØF) 

nr. 2092/91(6) bør oppheves og erstattes av en ny 

forordning. 

41) Forordning (EØF) nr. 2092/91 oppheves ved forordning 

(EF) nr. 834/2007 med virkning fra 1. januar 2009. 

Mange av dens bestemmelser bør imidlertid, med visse 

tilpasninger, fortsette å gjelde og bør derfor vedtas 

innenfor rammen av denne forordning. Av klar-

hetshensyn bør det settes opp en sammenligningstabell 

som viser forholdet mellom bestemmelsene i forordning 

(EØF) nr. 2092/91 og bestemmelsene i denne forord-

ning. 

42) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING:  

  

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

(5) EUT L 206 av 15.8.2003, s. 17. 

(6) EUT L 31 av 6.2.2003, s. 3. 



Nr. 47/42 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

 

  

Innhold 

 

Avdeling I  Innledende bestemmelser ......................................................................................................................................................  44 

Avdeling II  Regler for produksjon, foredling, emballering, transport og lagring av produkter ................................................................  44 

Kapittel 1  Planteproduksjon ..................................................................................................................................................................  44 

Kapittel 2  Husdyrproduksjon .................................................................................................................................................................  45 

Avsnitt 1  Dyrenes opprinnelse .............................................................................................................................................................  45 

Avsnitt 2  Husdyrlokaler og dyreholdspraksis .......................................................................................................................................  46 

Avsnitt 3  Fôr ........................................................................................................................................................................................  49 

Avsnitt 4  Sykdomsforebygging og veterinærbehandling ......................................................................................................................  50 

Kapittel 3  Foredlede produkter ..............................................................................................................................................................  51 

Kapittel 4  Innsamling, emballering, transport og lagring av produkter ..................................................................................................  53 

Kapittel 5  Omleggingsregler..................................................................................................................................................................  54 

Kapittel 6  Unntak fra produksjonsreglene .............................................................................................................................................  56 

Avsnitt 1  Klimatiske, geografiske eller strukturelle begrensninger ......................................................................................................  56 

Avsnitt 2  Mangel på økologiske innsatsvarer .......................................................................................................................................  57 

Avsnitt 3  Særlige problemer i forbindelse med økologisk husdyrhold .................................................................................................  58 

Avsnitt 4  Katastrofesituasjoner ............................................................................................................................................................  58 

Kapittel 7  Frødatabase ...........................................................................................................................................................................  59 

Avdeling III  Merking ................................................................................................................................................................................  60 

Kapittel 1  Fellesskapslogo .....................................................................................................................................................................  60 

Kapittel 2  Særlige krav til merking av fôr .............................................................................................................................................  61 

Kapittel 3  Andre særlige krav til merking .............................................................................................................................................  61 

Avdeling IV  Kontroll.................................................................................................................................................................................  62 

Kapittel 1  Minstekrav til kontroll ..........................................................................................................................................................  62 

Kapittel 2  Kontrollkrav for planter og planteprodukter .........................................................................................................................  63 

Kapittel 3  Kontrollkrav for husdyrhold og animalske produkter ...........................................................................................................  64 

Kapittel 4  Kontrollkrav for bearbeiding av produkter ............................................................................................................................  65 

Kapittel 5  Kontrollkrav for import .........................................................................................................................................................  66 

Kapittel 6  Kontrollkrav for enheter som setter bort virksomhet til tredjemann ......................................................................................  66 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/43 

 

 

  

Kapittel 7  Kontrollkrav for enheter som bearbeider fôr .........................................................................................................................` 67 

Kapittel 8  Overtredelser og utveksling av opplysninger ........................................................................................................................ 67 

Avdeling V  Overføring av opplysninger til Kommisjonen, overgangs- og sluttbestemmelser.................................................................. 68 

Kapittel 1  Overføring av opplysninger til Kommisjonen ....................................................................................................................... 68 

Kapittel 2  Overgangs- og sluttbestemmelser .......................................................................................................................................... 69 



Nr. 47/44 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

AVDELING I 

INNLEDENDE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Denne forordning fastsetter særlige regler for økologisk 

produksjon, merking og kontroll av produkter nevnt i artikkel 1 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

2. Denne forordning får ikke anvendelse på følgende 

produkter: 

a) Akvakulturprodukter. 

b) Tang og tare. 

c) Andre husdyrarter enn dem som er nevnt i artikkel 7. 

d) Gjær som brukes som næringsmiddel eller fôr. 

Imidlertid får avdeling II, III og IV tilsvarende anvendelse på 

produktene nevnt i første ledd bokstav a), b) og c) inntil det er 

fastsatt nærmere produksjonsregler for disse produktene på 

grunnlag av forordning (EF) nr. 834/2007. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 834/2007, og videre menes med 

a) «ikke-økologisk» at noe ikke stammer fra eller ikke er 

knyttet til en produksjon i samsvar med forordning (EF) 

nr. 834/2007 og denne forordning, 

b) «veterinærpreparater» preparatene definert i artikkel 1 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF(7) om 

innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater, 

c) «importør» den fysiske eller juridiske personen i Felles-

skapet som enten selv eller gjennom en representant 

innfører en sending med sikte på frigivelse for fri 

omsetning i Fellesskapet, 

d) «første mottaker» den fysiske eller juridiske personen som 

den importerte sendingen leveres til, og som vil motta den 

for videre bearbeiding og/eller markedsføring, 

e) «driftsenhet» alle produksjonsenheter som drives med 

felles ledelse for det formål å produsere landbruks-

produkter, 

f) «produksjonsenhet» alle aktiva som brukes i en produk-

sjonssektor, som produksjonssteder, skifter, beitemark, 

  

(7) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. 

utendørsarealer, bygninger til husdyr, lokaler til lagring av 

avlinger, planteprodukter, animalske produkter, råvarer og 

andre innsatsvarer som er relevante for denne bestemte 

produksjonssektoren, 

g) «hydrokultur» en dyrkingsmetode der plantene vokser med 

røttene i en uorganisk næringsløsning eller i et uvirksomt 

medium, som perlitt, grus eller mineralull som tilsettes en 

næringsløsning, 

h) «veterinærbehandling» alle former for helbredende eller 

forebyggende behandlinger av en gitt sykdom, 

i) «omleggingsfôrvarer» fôrvarer som er produsert i perioden 

for omlegging til økologisk produksjon, med unntak av fôr 

som er innhøstet de første tolv månedene etter begynnelsen 

av omleggingen som nevnt i artikkel 17 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

AVDELING II 

REGLER FOR PRODUKSJON, FOREDLING, EMBALLERING, 

TRANSPORT OG LAGRING AV ØKOLOGISKE PRODUKTER 

KAPITTEL 1 

Planteproduksjon 

Artikkel 3 

Jordforvaltning og gjødsling 

1. Dersom plantenes næringsbehov ikke kan dekkes 

gjennom tiltakene fastsatt i artikkel 12 nr. 1 bokstav a), b) og c) 

i forordning (EF) nr. 834/2007, kan bare gjødsel og jord-

forbedringsmidler nevnt i vedlegg I til denne forordning brukes 

til økologisk produksjon, og bare i den grad det er nødvendig. 

Driftsansvarlige skal oppbevare underlagsdokumenter som 

bekrefter behovet for å bruke produktet. 

2. Den samlede mengden husdyrgjødsel som definert i 

rådsdirektiv 91/676/EØF(8) om beskyttelse av vann mot 

forurensning forårsaket av nitrater fra landbruket, og som 

brukes på driftsenheten, skal ikke overstige 170 kg nitrogen per 

år per hektar landbruksareal i drift. Denne grensen skal bare 

gjelde for bruk av husdyrgjødsel, tørket husdyrgjødsel og 

dehydrert hønsegjødsel, komposterte dyreekskrementer, 

herunder hønsegjødsel, kompostert husdyrgjødsel og flytende 

dyreekskrementer. 

3. Enheter som driver økologisk landbruk, kan inngå 

skriftlige samarbeidsavtaler utelukkende med andre drifts-

enheter eller foretak som oppfyller reglene for økologisk 

produksjon, med sikte på å spre overskytende gjødsel fra 

økologisk produksjon. Den øvre grensen nevnt i nr. 2 skal 

beregnes på grunnlag av samtlige økologiske produksjons-

enheter som deltar i et slikt samarbeid.  

  

(8)  EFT L 375 av 31.12.1991, s. 1. 
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4. Egnede mikroorganismekulturer kan brukes til å forbedre 

jordens allmenne tilstand eller tilgjengeligheten av nærings-

stoffer i jorden eller i avlingene. 

5. For å aktivere komposten kan det benyttes egnede 

plantebaserte preparater eller mikroorganismekulturer. 

Artikkel 4 

Forbud mot hydrokultur 

Hydrokultur er forbudt. 

Artikkel 5 

Håndtering av skadedyr, sykdommer og ugress 

1. Dersom plantene ikke kan beskyttes tilstrekkelig mot 

skadedyr og sykdommer gjennom tiltakene fastsatt i artikkel 12 

nr. 1 bokstav a), b), c) og g) i forordning (EF) nr. 834/2007, kan 

bare produktene nevnt i vedlegg II til denne forordning brukes i 

økologisk produksjon. Driftsansvarlige skal oppbevare underlags-

dokumenter som bekrefter behovet for å bruke produktet. 

2. For produkter som brukes i feller og dispensere, bortsett 

fra feromondispensere, skal fellene og/eller dispenserne 

forhindre at stoffer avgis til miljøet og forhindre kontakt 

mellom stoffene og avlingene som dyrkes. Fellene skal samles 

inn etter bruk og fjernes på en sikker måte. 

Artikkel 6 

Særlige regler for produksjon av sopp 

Til produksjon av sopp kan det brukes dyrkingsmedier dersom 

de er sammensatt bare av følgende bestanddeler: 

a) Husdyrgjødsel og dyreekskrementer 

i) som enten kommer fra driftsenheter som drives etter 

økologisk produksjonsmetode, 

ii) eller er nevnt i vedlegg I, bare når produktet angitt i 

punkt i) ikke er tilgjengelig, og når de ikke overskrider 

25 % av den samlede vekten av dyrkingsmediets 

bestanddeler, unntatt overtrekksmaterialet og eventuelt 

tilsatt vann, før kompostering. 

b) Andre produkter av landbruksopprinnelse enn dem som er 

nevnt i bokstav a), fra driftsenheter som drives etter 

økologisk produksjonsmetode. 

c) Torv som ikke er behandlet kjemisk. 

d) Trevirke som ikke er behandlet med kjemikalier etter 

felling. 

e) Mineralprodukter nevnt i vedlegg I, vann og jord. 

KAPITTEL 2 

Husdyrproduksjon 

Artikkel 7 

Virkeområde 

Dette kapittelet fastsetter nærmere produksjonsregler for 

følgende arter: storfe, herunder bubalus- og bisonarter, dyr av 

hestefamilien, svin, sauer, geiter, fjørfe (arter nevnt i 

vedlegg III) og bier. 

Avsni t t  1  

Dyrenes  oppr innel se  

Artikkel 8 

Økologiske dyrs opprinnelse 

1. Ved valg av raser eller stammer skal det tas hensyn til 

dyrenes evne til å tilpasse seg lokale forhold, deres 

levedyktighet og deres motstandskraft mot sykdommer. Videre 

skal dyrerasene eller -stammene velges med henblikk på å 

unngå visse sykdommer eller helseproblemer som forbindes 

med visse raser eller stammer som brukes innenfor intensiv 

produksjon, f.eks. stressyndrom hos svin, PSE-syndrom (blekt, 

mykt og væskedrivende kjøtt), plutselig død, spontanabort og 

vanskelige fødsler som krever keisersnitt. Stedegne raser og 

stammer skal foretrekkes. 

2. Når det gjelder bier, skal det fortrinnsvis brukes Apis 

mellifera og lokale økotyper av disse. 

Artikkel 9 

Ikke-økologiske dyrs opprinnelse 

1. I henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav a) ii) i forordning 

(EF) nr. 834/2007 kan ikke-økologiske dyr innføres på en 

driftsenhet for avlsformål bare dersom det ikke finnes et 

tilstrekkelig antall økologiske dyr, og med forbehold for 

vilkårene i nr. 2–5 i denne artikkel. 

2. Når en besetning eller flokk etableres for første gang, skal 

ikke-økologiske unge pattedyr oppdrettes i samsvar med 

reglene for økologisk produksjon så snart de er avvent. 

Dessuten skal følgende begrensninger gjelde den datoen dyret 

føres inn i besetningen: 

a) Bøfler, kalver og føll skal være under seks måneder gamle. 

b) Lam og kje skal være under 60 dager gamle. 

c) Smågriser skal veie under 35 kg.  



Nr. 47/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

3. Ikke-økologiske voksne hannpattedyr og hunnpattedyr 

som ikke har født, som innsettes til fornyelse av en besetning 

eller flokk, skal oppdrettes etter reglene for økologisk produk-

sjon. Videre skal antallet hunnpattedyr være underlagt følgende 

begrensninger per år: 

a) Høyst 10 % av andelen voksne dyr av hestefamilien eller 

storfe, herunder bubalus- og bisonarter, og 20 % av voksne 

svin, sauer og geiter, kan være hunndyr. 

b) For enheter med færre enn ti dyr av hestefamilien eller 

storfe, eller med færre enn fem svin, sauer eller geiter, kan 

det til fornyelse av besetningen som nevnt ovenfor, høyst 

innsettes ett dyr per år. 

Bestemmelsen i dette nummer vil bli revidert i 2012 med 

henblikk på utfasing. 

4. Etter forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet 

kan prosentandelene nevnt i nr. 3 økes til 40 % i følgende 

særlige tilfeller: 

a) Ved en betydelig utvidelse av oppdrettet. 

b) Ved skifte av rase. 

c) Ved utvikling av en ny spesialisering av besetningen. 

d) Når raser står i fare for å forsvinne fra landbruket som 

fastsatt i vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1974/2006(9); i så tilfelle trenger ikke dyr av slike raser 

nødvendigvis være dyr som ikke har født. 

5. Ved fornyelse av bigårder kan 10 % per år av bidron-

ningene og svermene i den økologiske produksjonsenheten 

erstattes av ikke-økologiske bidronninger og svermer, forutsatt 

at bidronningene og svermene plasseres i bikuber der tavlene 

eller byggevokstavlene kommer fra økologiske produksjons-

enheter. 

Avsni t t  2  

Husdy rlokaler og  dyreholdspraks i s  

Artikkel 10 

Regler som gjelder oppstallingsforhold 

1. Isolasjon, oppvarming og ventilasjon i bygningen skal 

sikre at luftsirkulasjonen, støvnivået, temperaturen, den relative 

luftfuktigheten og gasskonsentrasjonen ligger innenfor grenser 

som ikke er skadelige for dyrene. Bygningen skal ha rikelig 

naturlig ventilasjon og lys. 

  

(9) EUT L 368 av 23.12.2006, s. 15. 

2. Husdyrlokaler er ikke obligatorisk i områder der de 

klimatiske forholdene tillater at dyrene lever utendørs. 

3. Dyretettheten i bygninger skal sikre dyrenes velvære og 

velferd og dekke deres artsspesifikke behov, som særlig 

avhenger av dyrenes art, rase og alder. Den skal også være 

tilpasset dyrenes atferdsmessige behov, som særlig avhenger av 

gruppens størrelse og dyrenes kjønn. Dyretettheten skal sikre 

dyrenes velferd ved at de har nok plass til å kunne stå naturlig, 

lett kunne legge seg ned, snu seg, stelle seg, innta alle naturlige 

stillinger og gjøre alle naturlige bevegelser, som å strekke seg 

og slå med vingene. 

4. Minste areal innendørs og utendørs og andre særtrekk ved 

lokalene for de forskjellige dyreartene og -kategoriene er 

fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 11 

Særlige regler for oppstallingsforhold og dyreholdspraksis 

for pattedyr 

1. Gulvet i husdyrlokalene skal være plant, men ikke glatt. 

Minst halvparten av det samlede gulvarealet innendørs som 

angitt i vedlegg III, skal være fast, det vil si ikke bestå av 

spaltegulv eller drenerende gulv. 

2. Lokalene skal ha en bekvem, ren og tørr ligge-/hvileplass 

av tilstrekkelig størrelse, som består av fast dekke uten spalter. 

Hvileområdet skal ha tilstrekkelig med tørt strø. Strøet skal 

bestå av halm eller annet egnet naturmateriale. Strøet kan 

forbedres og anrikes med alle de mineralproduktene som er 

angitt i vedlegg I. 

3. Uten hensyn til artikkel 3 nr. 3 i rådsdirektiv 91/629/ 

EØF(10) er det forbudt å sette kalver som er over én uke gamle, 

i separate binger. 

4. Uten hensyn til artikkel 3 nr. 8 i rådsdirektiv 91/ 

630/EØF(11) skal purker holdes i grupper, bortsett fra i siste del 

av drektighetsperioden og i dieperioden. 

5. Smågriser skal ikke holdes på spaltegulv eller i bur. 

6. Svin skal kunne gjøre fra seg og rote i mosjonsarealene. 

Til roting kan det brukes forskjellige typer materiale.  

  

(10)  EFT L 340 av 11.12.1991, s. 28. 

(11)  EFT L 340 av 11.12.1991, s. 33. 
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Artikkel 12 

Særlige regler for oppstallingsforhold og dyreholdspraksis 

for fjørfe 

1. Fjørfe skal ikke holdes i bur. 

2. Vannfugler skal ha tilgang til et vannløp, en dam, en sjø 

eller et basseng når været og de hygieniske forholdene tillater 

det, slik at deres artsspesifikke behov kan dekkes og kravene til 

dyrevelferd oppfylles. 

3. Bygninger til alt fjørfe skal oppfylle følgende vilkår: 

a) Minst en tredel av gulvarealet skal være fast, det vil si ikke 

bestå av spaltegulv eller drenerende gulv, og være dekket 

med strø som for eksempel halm, trespon, sand eller torv. 

b) I fjørfehus for verpehøner skal en tilstrekkelig stor del av 

det gulvarealet som er tilgjengelig for hønene, være 

tilgjengelig for oppsamling av ekskrementer. 

c) De skal ha vagler som i antall og størrelse skal være 

tilpasset flokkens omfang og fuglenes størrelse, som 

fastsatt i vedlegg III. 

d) De skal ha utgangs- og inngangshull av en størrelse som 

passer til fuglene, og med en sammenlagt lengde på minst 

4 m per 100 m2 av det arealet i huset som fuglene har 

tilgang til. 

e) I hvert fjørfehus skal det være høyst 

i) 4 800 kyllinger, 

ii) 3 000 verpehøner, 

iii) 5 200 perlehøns, 

iv) 4 000 hunner av moskusand eller pekingand, 3 200 

hanner av moskusand eller pekingand eller 3 200 

andre ender, 

v) 2 500 kapuner, gjess eller kalkuner. 

f) Det samlede fjørfehusarealet som brukes til kjøttproduksjon 

på en enkelt produksjonsenhet, skal ikke overstige 1 600 m2. 

g) Fjørfehusene skal være bygget slik at fuglene har lett 

tilgang til utendørsarealer. 

4. For verpehøner kan naturlig dagslys suppleres med 

kunstig belysning for å sikre lys i inntil 16 timer hver dag, med 

en sammenhengende hvileperiode om natten uten kunstig lys på 

minst åtte timer. 

5. For å forebygge bruk av intensive oppdrettsmetoder skal 

fjørfe enten oppdrettes til de når en gitt minstealder, eller 

komme fra en saktevoksende fjørferase. Dersom den drifts-

ansvarlige ikke bruker saktevoksende fjørferaser, skal laveste 

alder for slakting være 

a) 81 dager for kyllinger, 

b) 150 dager for kapuner, 

c) 49 dager for pekingender, 

d) 70 dager for hunnmoskusender, 

e) 84 dager for hannmoskusender, 

f) 92 dager for stokkender, 

g) 94 dager for perlehøns, 

h) 140 dager for hannkalkuner og gjess, og 

i) 100 dager for hunnkalkuner. 

Vedkommende myndighet skal fastsette kriterier for saktevok-

sende raser eller utarbeide en liste over slike raser og formidle 

disse opplysningene til driftsansvarlige, andre medlemsstater og 

Kommisjonen. 

Artikkel 13 

Særlige krav til biavl og regler for bigårder 

1. Bigårdenes plassering skal være slik at nektar- og 

pollenkildene i en radius på 3 km fra bigården hovedsakelig 

består av økologisk produserte avlinger og/eller har et 

viltvoksende planteliv og/eller avlinger som er behandlet med 

metoder som har liten miljøvirkning, tilsvarende dem som er 

beskrevet i artikkel 36 i rådsforordning (EF) nr. 1698/2005(12) 

eller i artikkel 22 i rådsforordning (EF) nr. 1257/1999(13), og 

som ikke kan påvirke biavlsproduktenes økologiske status. 

Ovennevnte krav gjelder ikke for områder der det ikke 

forekommer blomstring, eller når biene er i dvale. 

2. Medlemsstatene kan utpeke regioner eller områder der det 

ikke kan drives biavl i samsvar med reglene for økologisk 

produksjon. 

3. Bikubene skal være laget hovedsakelig av naturlige 

materialer som ikke medfører noen risiko for forurensning av 

miljøet eller biavlsproduktene.  

  

(12) EUT L 277 av 21.10.2005, s. 1. 

(13) EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80. 
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4. Voks til nye tavler skal komme fra økologiske produk-

sjonsenheter. 

5. Med forbehold for artikkel 25 kan det bare brukes natur-

produkter som propolis, voks og vegetabilske oljer i bikubene. 

6. Det er forbudt å bruke kjemisk-syntetiske repellenter 

under slynging av honning. 

7. Det er forbudt å bruke yngeltavler til slynging av honning. 

Artikkel 14 

Tilgang til utendørsarealer 

1. Utendørsarealer kan være delvis overbygd. 

2. I henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) iii) i forordning 

(EF) nr. 834/2007 skal planteetere ha tilgang til beitemark når 

forholdene tillater det. 

3. Når planteetere har tilgang til beitemark i beiteperioden, 

og når vinterlokalene gir dyrene mulighet til å bevege seg fritt, 

kan kravet om tilgang til utendørsarealer fravikes i 

vintermånedene. 

4. Uten hensyn til nr. 2 skal avlsokser på over ett år ha 

tilgang til beitemark eller et utendørsareal. 

5. Fjørfe skal ha tilgang til et utendørsareal i minst en tredel 

av livet sitt.  

6. Utendørsarealer for fjørfe skal være dekket hovedsakelig 

med vegetasjon, gi rimelig ly og gi dyrene lett tilgang til et 

tilstrekkelig antall trau og fôrhekker. 

7. Når fjørfe holdes innendørs som følge av begrensninger 

eller forpliktelser som er pålagt på grunnlag av fellesskaps-

regelverk, skal det til enhver tid ha tilgang til tilstrekkelige 

mengder grovfôr og egnet materiale til at fjørfeets etologiske 

behov tilfredsstilles. 

Artikkel 15 

Dyretetthet 

1. Den totale dyretettheten skal være slik at grensen på 

170 kg nitrogen per år per hektar landbruksareal nevnt i 

artikkel 3 nr. 2 ikke overskrides. 

2. For å fastslå den rette dyretettheten som nevnt ovenfor 

skal vedkommende myndighet fastsette det antallet husdyr som 

tilsvarer ovennevnte grense, med utgangspunkt i tallene oppført 

i vedlegg IV eller de relevante nasjonale bestemmelsene som er 

vedtatt i samsvar med direktiv 91/676/EØF. 

Artikkel 16 

Forbud mot jordløs husdyrproduksjon 

Jordløs husdyrproduksjon der den driftsansvarlige ikke 

forvalter landbruksarealer og/eller ikke har inngått en skriftlig 

samarbeidsavtale med en annen driftsansvarlig i samsvar med 

artikkel 3 nr. 3, er forbudt. 

Artikkel 17 

Samtidig produksjon av økologiske og ikke-økologiske 

husdyr 

1. Det kan holdes ikke-økologiske husdyr på driftsenheten, 

forutsatt at de oppdrettes i enheter der bygningene og skiftene 

er klart atskilt fra de enhetene der produksjonen skjer i samsvar 

med reglene for økologisk produksjon, og forutsatt at det dreier 

seg om dyr av andre arter. 

2. Ikke-økologiske husdyr kan benytte økologisk beitemark i 

en begrenset periode hvert år, forutsatt at dyrene kommer fra et 

driftssystem som fastsatt i nr. 3 bokstav b), og at det ikke 

samtidig er økologiske dyr til stede på den aktuelle 

beitemarken. 

3. Økologiske dyr kan beite på felles beitemark, forutsatt at 

a) marken ikke på minst tre år er blitt behandlet med 

produkter som ikke er godkjent for økologisk produksjon, 

b) de ikke-økologiske dyrene som bruker den aktuelle marken, 

kommer fra et driftssystem tilsvarende det som er beskrevet 

i artikkel 36 i forordning (EF) nr. 1698/2005 eller i 

artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1257/1999, 

c) ingen animalske produkter fra økologiske dyr anses for å 

stamme fra økologisk produksjon mens de bruker denne 

marken, med mindre det kan godtgjøres at disse dyrene har 

vært holdt tilstrekkelig atskilt fra ikke-økologiske dyr. 

4. Dyrene kan i beiteskifteperioden beite på ikke-økologisk 

mark når de vandrer fra ett beiteområde til et annet. Inntaket av 

ikke-økologisk fôr i form av gress og annen vegetasjon i dette 

tidsrommet skal ikke overstige 10 % av samlet årlig fôrrasjon. 

Dette tallet skal beregnes som en prosentandel av tørrstoffet i 

fôrvarer av landbruksopprinnelse. 

5. Driftsansvarlige skal oppbevare underlagsdokumenter 

som bekrefter anvendelsen av bestemmelsene i denne artikkel.  
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Artikkel 18 

Håndtering av dyr 

1. Inngrep som festing av strikk på halen til sauer, 

halekupering, tannklipping, nebbtrimming og avhorning skal 

ikke foretas rutinemessig i økologisk landbruk. Vedkommende 

myndighet kan imidlertid fra tilfelle til tilfelle tillate noen av 

disse inngrepene av sikkerhetsmessige grunner eller dersom de 

er nødvendige for å forbedre dyrenes helse, velferd eller 

hygiene. 

Dyrenes lidelse skal begrenses til et minimum ved bruk av 

hensiktsmessig anestesi og/eller analgesi og ved at inngrepene 

bare foretas ved dyrenes mest hensiktsmessige alder og av 

kvalifisert personell. 

2. Fysisk kastrering er tillatt for å bevare produktenes 

kvalitet og opprettholde tradisjonelle produksjonsformer, men 

bare på de vilkårene som er nevnt i nr. 1 annet ledd. 

3. Lemlesting som klipping av bidronningenes vinger, er 

forbudt. 

4. Lasting og lossing av dyr skal foretas uten bruk av noen 

form for elektrisk impuls for å tvinge dyrene. Bruk av 

allopatiske beroligende midler før eller under transport er 

forbudt.  

Avsni t t  3  

Fôr  

Artikkel 19 

Fôr fra egen driftsenhet eller fra andre økologiske 

driftsenheter 

1. Minst 50 % av fôret til planteetere, unntatt i beiteskifte-

perioden i henhold til artikkel 17 nr. 4, skal komme fra 

driftsenheten selv eller, dersom dette ikke er mulig, framstilles i 

samarbeid med andre økologiske driftsenheter fra hovedsakelig 

samme region. 

2. Når det gjelder bier, skal det når produksjonsperioden er 

over, være nok honning og pollen igjen i bikubene til at biene 

kan overvintre. 

3. Fôring av bifolkene er tillatt bare når klimatiske forhold 

truer deres mulighet for å overleve, og bare i perioden fra siste 

innhøsting av honning til 15 dager før begynnelsen av neste 

nektar- eller honningduggsesong. Til fôring skal det brukes 

økologisk honning, økologisk sukkersirup eller økologisk 

sukker. 

Artikkel 20 

Fôr som oppfyller dyrenes ernæringsbehov 

1. Unge pattedyr skal fôres med morsmelk framfor naturlig 

melk i en minsteperiode på tre måneder for storfe, herunder 

bubalus- og bisonarter og dyr av hestefamilien, 45 dager for 

sauer og geiter og 40 dager for svin. 

2. For planteetere skal oppdrettssystemene være basert på 

størst mulig bruk av beiter, alt etter tilgangen på beitemarker til 

forskjellige tider av året. Minst 60 % av tørrstoffet i 

dagsrasjonen for planteetere skal bestå av friskt eller tørket 

grovfôr eller ensilasje. For dyr i melkeproduksjon kan andelen 

reduseres til 50 % i en periode på høyst tre måneder i 

begynnelsen av laktasjonen. 

3. Friskt eller tørket grovfôr eller ensilasje skal tilsettes i 

dagsrasjonen for svin og fjørfe. 

4. Det er forbudt å holde dyr under forhold eller på en diett 

som kan forårsake anemi. 

5. Oppfôringsmetoder skal kunne reverseres på ethvert trinn 

i oppdrettsprosessen. Tvangsfôring er forbudt. 

Artikkel 21 

Omleggingsfôr 

1. Fôrrasjonen kan i gjennomsnitt inneholde inntil 30 % 

omleggingsfôrvarer. Dersom omleggingsfôrvarene kommer fra 

en av driftsenhetens egne enheter, kan denne andelen økes til 

60 %. 

2. Inntil 20 % av den samlede gjennomsnittlige mengden 

fôrvarer som gis til dyrene, kan komme fra beiting eller høsting 

av permanent beitemark eller skifter med flerårige fôravlinger 

som er i første år av omlegging, forutsatt at de er en del av 

driftsenheten og ikke har vært del av en økologisk 

produksjonsenhet på driftsenheten i de foregående fem årene. 

Dersom det brukes både omleggingsfôrvarer og fôrvarer fra 

skifter som er i første år av omlegging, skal den samlede 

prosentandelen av slike fôrvarer ikke overstige de høyeste 

prosentandelene fastsatt i nr. 1. 

3. Tallene i nr. 1 og 2 skal beregnes på årsbasis som en 

prosentandel av tørrstoffet i fôrvarer av vegetabilsk opp-

rinnelse. 

Artikkel 22 

Produkter og stoffer nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav d) iv) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 

1. Ikke-økologiske fôrmidler av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse kan brukes i økologisk produksjon med forbehold 

for begrensningene fastsatt i artikkel 43 og bare dersom de er 

oppført i vedlegg V og overholder de begrensningene som er 

fastsatt der.  
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2. Økologiske fôrmidler av animalsk opprinnelse og 

fôrmidler av mineralsk opprinnelse kan brukes i økologisk 

produksjon bare dersom de er oppført i vedlegg V og over-

holder de begrensningene som er fastsatt der. 

3. Produkter og biprodukter fra fiskerier kan brukes i 

økologisk produksjon bare dersom de er oppført i vedlegg V og 

overholder de begrensningene som er fastsatt der. 

4. Fôrtilsetninger, visse produkter som brukes i fôrvarer, og 

tekniske hjelpestoffer kan brukes i økologisk produksjon bare 

dersom de er oppført i vedlegg VI og overholder de begrens-

ningene som er fastsatt der. 

Avsni t t  4  

Sy kdo msforebygging  og  veterinærbeh andl ing  

Artikkel 23 

Sykdomsforebygging 

1. Bruk av allopatiske veterinærpreparater framstilt ved 

kjemisk syntese eller antibiotika til forebyggende behandling er 

forbudt, med forbehold for artikkel 24 nr. 3. 

2. Bruk av stoffer beregnet på å fremme vekst eller 

produksjon (herunder antibiotika, koksidiostatika og andre 

kunstige vekstfremmende hjelpemidler) samt bruk av hormoner 

eller lignende stoffer for å styre reproduksjonen eller for andre 

formål (f.eks. å framkalle eller synkronisere brunst) er forbudt. 

3. Dersom dyrene kommer fra ikke-økologiske enheter, kan 

det treffes særlige tiltak som kartleggingsforsøk og 

karantenetid, avhengig av de lokale forholdene. 

4. Lokaler, innhegninger, utstyr og redskaper skal rengjøres 

og desinfiseres skikkelig for å hindre kryssinfeksjon og 

utvikling av smittebærende organismer. Avføring, urin og 

uspist eller spilt fôr skal fjernes så ofte som nødvendig for i 

størst mulig grad å hindre lukt og unngå at insekter eller 

gnagere tiltrekkes. 

Med hensyn til artikkel 14 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 834/2007 er det bare produktene oppført i vedlegg VII som 

kan brukes til å rengjøre og desinfisere bygninger, anlegg og 

redskaper for husdyr. Rottegift (skal bare brukes i feller) og 

produktene oppført i vedlegg II kan brukes til å bekjempe 

insekter og andre skadedyr i bygninger og andre anlegg der det 

holdes husdyr. 

5. Bygningene skal tømmes for alle dyr mellom hvert 

fjørfeparti som oppdrettes. I denne perioden skal bygningene og 

utstyret rengjøres og desinfiseres. I tillegg skal luftegårdene stå 

tomme etter at hvert fjørfeparti er ferdig oppdrettet, slik at 

vegetasjonen kan vokse opp igjen. Medlemsstatene skal 

fastsette hvor lenge luftegårdene skal stå tomme. Den drifts-

ansvarlige skal oppbevare underlagsdokumenter som bekrefter 

overholdelsen av denne perioden. Disse kravene skal ikke 

gjelde for fjørfe som ikke oppdrettes i partier, som ikke holdes i 

luftegårder, og som kan bevege seg fritt hele dagen. 

Artikkel 24 

Veterinærbehandling 

1. Dersom et dyr blir sykt eller skadet til tross for 

forebyggende tiltak for å sikre dyrehelsen som fastsatt i 

artikkel 14 nr. 1 bokstav e) i) i forordning (EF) nr. 834/2007, 

skal det behandles omgående, om nødvendig ved isolering og i 

egnede lokaler. 

2. Fytoterapeutiske produkter, homøopatiske produkter, 

sporstoffer og produkter oppført i vedlegg V del 3 og i 

vedlegg VI del 1.1 skal brukes framfor allopatiske veterinær-

preparater framstilt ved kjemisk syntese eller antibiotika, 

forutsatt at de har en faktisk terapeutisk virkning for den 

aktuelle dyrearten og den tilstanden som behandlingen er 

beregnet på. 

3. Dersom bruken av tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 ikke er 

virkningsfull når det gjelder å bekjempe sykdommen eller lege 

skaden, og dersom behandling er helt nødvendig for å spare 

dyret for lidelser eller nød, kan allopatiske veterinærpreparater 

framstilt ved kjemisk syntese eller antibiotika benyttes under en 

veterinærs ansvar. 

4. Dersom et dyr eller en gruppe dyr i løpet av tolv måneder 

gjennomgår mer enn tre behandlinger med allopatiske 

veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese eller med 

antibiotika, eller mer enn én behandling dersom deres 

produktive livssyklus er på mindre enn ett år, med unntak av 

vaksinasjoner og behandling mot parasitter samt obligatoriske 

utryddelsesplaner, kan de aktuelle dyrene eller produkter som 

kommer fra dem, ikke selges som økologiske produkter, og 

dyrene skal gjennomgå omleggingsperiodene fastsatt i 

artikkel 38 nr. 1. 

Et register med dokumentasjon på at slike omstendigheter har 

vært til stede, skal være tilgjengelig for kontrollorganet eller 

kontrollmyndigheten. 

5. Tilbakeholdingstiden mellom den siste tilførselen av et 

allopatisk veterinærpreparat til et dyr ved normal bruk og 

produksjon av økologiske næringsmidler fra dette dyret skal 

være dobbelt så lang som den lovbestemte tilbakeholdingstiden 

nevnt i artikkel 11 i direktiv 2001/82/EF, eller 48 timer dersom 

det ikke er fastsatt en tilbakeholdingstid.  
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Artikkel 25 

Særlige regler for sykdomsforebygging og 

veterinærbehandling innenfor biavl 

1. For å beskytte rammer, bikuber og tavler, særlig mot 

skadedyr, er det tillatt å bruke bare rottegift (brukes bare i 

feller) og hensiktsmessige produkter oppført i vedlegg II. 

2. Fysisk behandling for å desinfisere bigårder, f.eks. 

behandling med damp eller direkte flamme, er tillatt. 

3. Tilintetgjøring av droneyngel er bare tillatt for å begrense 

angrep av Varroa destructor. 

4. Dersom bifolkene blir syke eller angrepet til tross for alle 

forebyggende tiltak, skal de behandles umiddelbart, og om 

nødvendig kan bifolkene plasseres i isolerte bigårder. 

5. Veterinærpreparater kan brukes i økologisk biavl i den 

grad tilsvarende bruk er tillatt i medlemsstaten i henhold til de 

relevante fellesskapsbestemmelsene eller nasjonale bestemmel-

ser som er i samsvar med fellesskapsretten. 

6. Maursyre, melkesyre, eddiksyre og oksalsyre og mentol, 

tymol, eukalyptol eller kamfer kan brukes ved angrep av 

Varroa destructor. 

7. Dersom det gjennomføres behandling med allopatiske 

produkter framstilt ved kjemisk syntese, skal de bifolkene som 

behandles, i behandlingsperioden plasseres i isolerte bigårder, 

og all voks skal skiftes ut med voks som kommer fra økologisk 

biavl. Deretter gjelder omleggingsperioden på ett år i henhold 

til artikkel 38 nr. 3 for disse bifolkene. 

8. Kravene fastsatt i nr. 7 skal ikke gjelde for produkter 

oppført i nr. 6. 

KAPITTEL 3 

Foredlede produkter 

Artikkel 26 

Regler for produksjon av foredlede fôrvarer og 

næringsmidler  

1. Tilsetningsstoffer, tekniske hjelpestoffer og andre stoffer 

og ingredienser som brukes ved foredling av næringsmidler 

eller fôrvarer, og eventuelle foredlingsmetoder som brukes, 

f.eks. røyking, skal være i samsvar med prinsippene for god 

framstillingspraksis. 

2. Driftsansvarlige som produserer foredlede fôrvarer eller 

næringsmidler, skal etablere og ajourføre hensiktsmessige 

framgangsmåter basert på systematisk identifikasjon av kritiske 

stadier i foredlingen. 

3. Anvendelsen av framgangsmåtene nevnt i nr. 2 skal til 

enhver tid sikre at de framstilte foredlede produktene er i 

samsvar med reglene for økologisk produksjon. 

4. Driftsansvarlige skal overholde og gjennomføre fram-

gangsmåtene nevnt i nr. 2. Særlig skal driftsansvarlige 

a) treffe forebyggende tiltak for å unngå risikoen for 

forurensning fra stoffer eller produkter som ikke er 

godkjent, 

b) treffe egnede rengjøringstiltak, kontrollere at de er 

effektive, og registrere disse tiltakene, 

c) sikre at ikke-økologiske produkter ikke bringes i omsetning 

med opplysninger som viser til en økologisk produk-

sjonsmetode. 

5. Utover bestemmelsene fastsatt i nr. 2 og 4 skal den 

driftsansvarlige, når også ikke-økologiske produkter bearbeides 

eller lagres i den aktuelle bearbeidingsenheten, 

a) utføre arbeidet sammenhengende til hele rekken av 

operasjoner er fullført, fysisk eller tidsmessig atskilt fra 

lignende operasjoner som utføres på ikke-økologiske 

produkter, 

b) oppbevare økologiske produkter fysisk eller tidsmessig 

atskilt fra ikke-økologiske produkter før og etter opera-

sjonene, 

c) underrette kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om 

dette og holde et ajourført register over alle operasjoner og 

foredlede mengder tilgjengelig, 

d) treffe nødvendige tiltak for å sikre at partiene kan 

identifiseres, og for å unngå at de blandes eller forveksles 

med ikke-økologiske produkter, 

e) utføre operasjoner på økologiske produkter først etter 

passende rengjøring av produksjonsutstyret. 

Artikkel 27 

Bruk av visse produkter og stoffer ved foredling av 

næringsmidler 

1. I henhold til artikkel 19 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 834/2007 kan bare følgende stoffer brukes ved foredling av 

økologiske næringsmidler, unntatt vin: 

a) Stoffer som er oppført i vedlegg VIII til denne forordning.  
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b) Mikroorganismekulturer og enzympreparater som er i 

vanlig bruk ved foredling av næringsmidler. 

c) Stoffer og produkter i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav b) 

i) og bokstav c) i rådsdirektiv 88/388/EØF(14), som er 

merket som naturlige aromastoffer eller naturlige 

aromapreparater i henhold til artikkel 9 nr. 1 bokstav d) og 

nr. 2 i nevnte direktiv. 

d) Fargestoffer til stempling av kjøtt og eggeskall i samsvar 

med henholdsvis artikkel 2 nr. 8 og artikkel 2 nr. 9 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF(15). 

e) Drikkevann og salt (med natriumklorid eller kaliumklorid 

som hovedbestanddeler) som vanligvis brukes ved 

foredling av næringsmidler. 

f) Mineraler (herunder sporstoffer), vitaminer, aminosyrer og 

mikronæringsstoffer er bare tillatt dersom det er påbudt ved 

lov at de skal anvendes i de aktuelle næringsmidlene. 

2. Ved beregning av prosentandelen nevnt i artikkel 23 nr. 4 

bokstav a) ii) i forordning (EF) nr. 834/2007 

a) skal næringsmiddeltilsetninger som er oppført i  

vedlegg VIII, og som er merket med en asterisk i kolonnen 

for tilsetningsstoffets kodenummer, beregnes som 

ingredienser av landbruksopprinnelse, 

b) skal preparater og stoffer som er nevnt i nr. 1 bokstav b), c), 

d), e) og f) i denne artikkel, og stoffer som ikke er merket 

med en asterisk i kolonnen for tilsetningsstoffets kodenum-

mer, ikke beregnes som ingredienser av landbruksopp-

rinnelse. 

3. Bruken av følgende stoffer oppført i vedlegg VIII skal 

gjennomgås på nytt før 31. desember 2010: 

a) Natriumnitritt og kaliumnitrat i avsnitt A med sikte på å 

forby bruken av disse tilsetningsstoffene. 

b) Svoveldioksid og kaliumdisulfitt i avsnitt A. 

c) Saltsyre i avsnitt B ved framstilling av ostene Gouda, 

Edamer, Maasdammer, Boerenkaas, Friese og Leidse 

Nagelkaas. 

Ved gjennomgåelsen nevnt i bokstav a) skal det tas hensyn til 

medlemsstatenes innsats for å finne trygge alternativer til 

nitritter/nitrater og for å utvikle undervisningsprogrammer om 

alternative foredlingsmetoder og hygiene for foredlere/ 

produsenter av økologisk kjøtt. 

  

(14) EFT L 184 av 15.7.1988, s. 61. 

(15) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13. 

Artikkel 28 

Bruk av visse ikke-økologiske ingredienser av 

landbruksopprinnelse ved foredling av næringsmidler 

I henhold til artikkel 19 nr. 2) bokstav c) i forordning (EF) 

nr. 834/2007 kan de ikke-økologiske landbruksingrediensene 

som er oppført i vedlegg IX til denne forordning, brukes ved 

foredlingen av økologiske næringsmidler. 

Artikkel 29 

Medlemsstatenes godkjenning av ikke-økologiske 

næringsmiddelingredienser av landbruksopprinnelse 

1. Dersom en ingrediens av landbruksopprinnelse ikke er 

oppført i vedlegg IX til denne forordning, kan nevnte 

ingrediens bare brukes på følgende vilkår: 

a) Den driftsansvarlige har gitt vedkommende myndighet i 

medlemsstaten alle nødvendige bevis for at ingrediensen 

ikke produseres i tilstrekkelige mengder i Fellesskapet i 

samsvar med reglene for økologisk produksjon, eller ikke 

kan importeres fra tredjestater. 

b) Medlemsstatens vedkommende myndighet har midlertidig 

godkjent at ingrediensen brukes i et tidsrom på høyst tolv 

måneder, etter å ha kontrollert at den driftsansvarlige har 

tatt de nødvendige kontaktene med leverandører i 

Fellesskapet for å forvisse seg om at den aktuelle 

ingrediensen av den påkrevde kvaliteten ikke er 

tilgjengelig. 

c) Det er ikke truffet beslutning i samsvar med bestemmelsene 

i nr. 3 eller 4 om at en godkjenning som er gitt med hensyn 

til den aktuelle ingrediensen, skal trekkes tilbake. 

Medlemsstaten kan forlenge godkjenningen omhandlet i 

bokstav b) høyst tre ganger med tolv måneder per gang. 

2. Dersom det er gitt godkjenning som nevnt i nr. 1, skal 

medlemsstaten omgående underrette de øvrige medlemsstatene 

og Kommisjonen om følgende: 

a) Datoen da godkjenningen ble gitt og, ved forlengelse av 

godkjenningen, datoen da den første godkjenningen ble gitt. 

b) Navn, adresse, telefonnummer og eventuelt telefaks-

nummer og e-postadresse til innehaveren av godkjenningen 

samt navn og adresse til kontaktpunktet hos den 

myndigheten som ga godkjenningen. 

c) Navn på og om nødvendig en nøyaktig beskrivelse av samt 

kvalitetskravene til den aktuelle ingrediensen av landbruks-

opprinnelse.  
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d) Den typen produkter som den ønskede ingrediensen er en 

nødvendig bestanddel av. 

e) De mengdene som kreves, og en begrunnelse for dette. 

f) Årsakene til knappheten og hvor lenge denne forventes å 

vare. 

g) Datoen da medlemsstaten oversendte denne underretningen 

til de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen. Kommi-

sjonen og/eller medlemsstatene kan gjøre disse opplys-

ningene tilgjengelige for offentligheten. 

3. Dersom kommentarer som en medlemsstat har framlagt 

for Kommisjonen og for den medlemsstaten som ga god-

kjenningen, viser at ingrediensen er tilgjengelig i knapp-

hetsperioden, skal medlemsstaten vurdere å tilbakekalle 

godkjenningen eller redusere dens gyldighetstid, og den skal 

underrette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om 

tiltakene den har truffet eller vil treffe, innen 15 virkedager fra 

den dagen den mottok opplysningene. 

4. På anmodning fra en medlemsstat eller på Kommisjonens 

initiativ skal saken framlegges for komiteen nedsatt i samsvar 

med artikkel 37 i forordning (EF) nr. 834/2007. Etter fram-

gangsmåten fastsatt i nr. 2 i nevnte artikkel kan det besluttes at 

en tidligere gitt godkjenning skal tilbakekalles, eller at dens 

gyldighetstid skal endres, eller eventuelt at den aktuelle 

ingrediensen skal oppføres i vedlegg IX til denne forordning. 

5. I tilfelle forlengelse som nevnt i nr. 1 annet ledd, får 

framgangsmåtene i nr. 2 og 3 anvendelse. 

KAPITTEL 4 

Innsamling, emballering, transport og lagring av produkter 

Artikkel 30 

Innsamling av produkter og transport til 

bearbeidingsenheter 

Driftsansvarlige kan foreta samtidig innsamling av økologiske 

og ikke-økologiske produkter bare dersom egnede tiltak er 

truffet for å unngå enhver sammenblanding eller forveksling 

med ikke-økologiske produkter, og for å sikre at de økologiske 

produktene kan identifiseres. Den driftsansvarlige skal sørge for 

at opplysninger om innsamlingsdager og -tider, transportrute 

samt datoer og klokkeslett for mottak av produktene er 

tilgjengelige for kontrollorganet eller kontrollmyndigheten. 

Artikkel 31 

Emballering og transport av produkter til andre 

driftsansvarlige eller enheter 

1. De driftsansvarlige skal sikre at økologiske produkter kan 

transporteres til andre enheter, herunder grossister og 

detaljister, bare i egnede emballasjer, beholdere eller kjøretøyer 

som er lukket på en slik måte at innholdet ikke kan byttes ut 

uten at forseglingen blir endret eller ødelagt, og som er forsynt 

med merking som, med forbehold for eventuelle andre 

lovfestede opplysninger, angir følgende: 

a) Navn og adresse til den driftsansvarlige og, dersom de ikke 

er identiske, til eieren eller selgeren av produktet. 

b) Navn på produktet eller, dersom det dreier seg om en 

fôrblanding, en beskrivelse av denne, samt en henvisning til 

den økologiske produksjonsmetoden. 

c) Navn og/eller kodenummer på kontrollorganet eller  

-myndigheten som den driftsansvarlige er underlagt. 

d) Eventuelt partiets identifikasjonsmerke i samsvar med en 

merkingsordning som enten er godkjent på nasjonalt plan 

eller av kontrollorganet eller -myndigheten, og som gjør det 

mulig å knytte partiet til regnskapet nevnt i artikkel 66. 

Opplysningene nevnt i første ledd bokstav a)–d) kan også 

oppgis i et følgedokument dersom et slikt dokument entydig 

kan knyttes til emballasjen, beholderen eller kjøretøyet som 

produktet transporteres i. Dette følgedokumentet skal inneholde 

opplysninger om leverandøren og/eller transportøren. 

2. Lukking av emballasjen, beholderne eller kjøretøyene er 

ikke nødvendig når 

a) transporten foregår direkte mellom en driftsansvarlig og en 

annen driftsansvarlig som begge er underlagt den 

økologiske kontrollordningen, og 

b) produktene følges av et dokument som inneholder de 

opplysningene som kreves i henhold til nr. 1, og 

c) både avsender og mottaker fører et register over slik 

transport og holder det tilgjengelig for det kontrollorganet 

eller den kontrollmyndigheten som slik transport er 

underlagt. 

Artikkel 32 

Særlige regler for transport av fôr til andre produksjons-

/bearbeidingsenheter eller lagringssteder 

I tillegg til bestemmelsene i artikkel 31 skal driftsansvarlige ved 

transport av fôr til andre produksjons- eller bearbeidingsenheter 

eller lagringssteder sørge for at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Under transport må økologisk produsert fôr, omleggingsfôr 

og ikke-økologisk fôr holdes effektivt fysisk atskilt fra 

hverandre.  
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b) Kjøretøyer og/eller beholdere som er brukt til å transportere 

ikke-økologiske produkter, kan bare brukes til å 

transportere økologiske produkter dersom 

i) det er foretatt egnet rengjøring, som også er 

kontrollert, før transporten av økologiske produkter 

starter; den driftsansvarlige skal registrere disse 

tiltakene, 

ii) alle egnede tiltak er iverksatt, avhengig av de risikoene 

som er vurdert i samsvar med artikkel 88 nr. 3, og om 

nødvendig skal den driftsansvarlige sørge for at ikke-

økologiske produkter ikke bringes i omsetning med 

opplysninger som viser til økologisk produksjon, 

iii) den driftsansvarlige skal føre et register over slik 

transport og holde det tilgjengelig for kontrollorganet 

eller kontrollmyndigheten. 

c) Ferdig økologisk fôr skal transporteres fysisk eller 

tidsmessig atskilt fra andre ferdige produkter. 

d) Under transporten skal mengden av produkter ved start og 

hver enkelt mengde som leveres i løpet av en leverings-

runde, registreres. 

Artikkel 33 

Mottak av produkter fra andre enheter og andre 

driftsansvarlige 

Ved mottak av et økologisk produkt skal den driftsansvarlige 

kontrollere at emballasjen eller beholderen er lukket når dette 

kreves, og at opplysningene nevnt i artikkel 31 foreligger. 

Den driftsansvarlige skal krysskontrollere opplysningene i 

merkingen nevnt i artikkel 31 mot opplysningene i følgedo-

kumentene. Resultatet av denne kontrollen skal angis 

uttrykkelig i regnskapet nevnt i artikkel 66. 

Artikkel 34 

Særlige regler for mottak av produkter fra en tredjestat 

Økologiske produkter skal importeres fra en tredjestat i egnede 

emballasjer eller beholdere som er lukket på en slik måte at 

innholdet ikke kan byttes ut, og som er forsynt med 

eksportøridentifikasjon og andre merker og numre som er 

nødvendige for å fastslå samsvar mellom partiet og 

kontrollsertifikatet for import fra tredjestater. 

Ved mottak av et økologisk produkt som er importert fra en 

tredjestat, skal den første mottakeren kontrollere at emballasjen 

eller beholderen er lukket på rett måte, og når det gjelder 

produkter importert i samsvar med artikkel 33 i forordning (EF) 

nr. 834/2007, kontrollere at sertifikatet i nevnte artikkel 

omfatter produkttypen i sendingen. Resultatet av denne 

kontrollen skal klart angis i regnskapet nevnt i artikkel 66 i 

denne forordning. 

Artikkel 35 

Lagring av produkter 

1. Steder som brukes til lagring av produkter, skal forvaltes 

på en måte som sikrer at partiene kan identifiseres, og at enhver 

sammenblanding med eller forurensning fra produkter og/eller 

stoffer som ikke er i samsvar med reglene for økologisk 

produksjon, unngås. Økologiske produkter skal være klart 

identifiserbare til enhver tid. 

2. Når det gjelder enheter for økologisk plante- og husdyr-

produksjon, er det forbudt å lagre andre innsatsvarer i 

produksjonsenheten enn dem som er godkjent i henhold til 

denne forordning. 

3. Oppbevaring av allopatiske veterinærpreparater og 

antibiotika er tillatt på driftsenheten, forutsatt at de er forskrevet 

av en veterinær i forbindelse med behandling som nevnt i 

artikkel 14 nr. 1 bokstav e) ii) i forordning (EF) nr. 834/2007, at 

de oppbevares på et sted under tilsyn, og at de føres inn i 

husdyrjournalen nevnt i artikkel 76 i denne forordning. 

4. Dersom en driftsansvarlig håndterer både ikke-økologiske 

og økologiske produkter, og dersom sistnevnte produkter 

oppbevares i lagringsanlegg der det også oppbevares andre 

landbruksprodukter eller næringsmidler, 

a) skal de økologiske produktene holdes atskilt fra øvrige 

landbruksprodukter og/eller næringsmidler, 

b) skal alle nødvendige tiltak treffes for å sikre at sendingene 

kan identifiseres, og at sammenblanding eller forveksling 

med ikke-økologiske produkter unngås, 

c) skal det være foretatt egnet rengjøring, som også er 

kontrollert, før de økologiske produktene lagres. Den 

driftsansvarlige skal registrere disse tiltakene. 

KAPITTEL 5 

Omleggingsregler 

Artikkel 36 

Planter og planteprodukter 

1. Planter og planteprodukter kan bare anses som økologiske 

dersom produksjonsreglene nevnt i artikkel 9, 10, 11 og 12 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og kapittel 1 i denne forordning 

og eventuelt unntakene fra produksjonsreglene i kapittel 6 i 

denne forordning har vært anvendt på skiftene i en 

omleggingsperiode på minst to år før såing, eller, når det 
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gjelder gressmark og flerårige fôravlinger, i minst to år før bruk 

som økologisk fôr, og når det gjelder andre flerårige avlinger 

enn fôravlinger, i minst tre år før første innhøsting av 

økologiske produkter. 

2. Vedkommende myndighet kan med tilbakevirkende kraft 

beslutte å godkjenne som en del av omleggingsperioden en 

tidligere periode der 

a) skiftene har vært gjenstand for tiltak innenfor rammen av et 

program gjennomført i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1257/99, (EF) nr. 1698/2005 eller et annet offisielt 

program, forutsatt at de aktuelle tiltakene gir garantier for 

at produkter som ikke er godkjent for økologisk 

produksjon, ikke har vært brukt på skiftene, eller 

b) skiftene var natur- eller jordbruksarealer som ikke ble 

behandlet med produkter som ikke er godkjent for økolo-

gisk produksjon. 

Perioden nevnt i første ledd bokstav b) kan bare tas i 

betraktning med tilbakevirkende kraft dersom vedkommende 

myndighet har fått forelagt så tilfredsstillende dokumentasjon at 

den kan forsikre seg om at vilkårene har vært oppfylt i en 

periode på minst tre år. 

3. Vedkommende myndighet kan i visse tilfeller der det 

aktuelle arealet har vært forurenset med produkter som ikke er 

godkjent for økologisk produksjon, beslutte å forlenge 

omleggingsperioden ut over tidsrommet nevnt i nr. 1. 

4. For skifter som allerede er lagt om eller er i ferd med å bli 

lagt om til økologisk landbruk, og som behandles med et 

produkt som ikke er godkjent for økologisk produksjon, kan 

medlemsstaten forkorte omleggingsperioden nevnt i nr. 1 i 

følgende to tilfeller: 

a) Skifter som er blitt behandlet med et produkt som ikke er 

godkjent for økologisk produksjon, som en del av et 

obligatorisk tiltak for å bekjempe sykdom eller skadedyr 

pålagt av vedkommende myndighet i medlemsstaten. 

b) Skifter som er blitt behandlet med et produkt som ikke er 

godkjent for økologisk produksjon, innenfor rammen av 

vitenskapelige forsøk som er godkjent av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten. 

I tilfellene nevnt i første ledd bokstav a) og b) skal det tas 

hensyn til følgende forhold når lengden på omleggingsperioden 

fastsettes: 

a) Nedbrytingen av det aktuelle produktet skal sikre at det ved 

utgangen av omleggingsperioden er ubetydelige restmengder 

i jorden og, dersom det dreier seg om flerårige vekster, i 

plantene. 

b) Den første avlingen som høstes inn etter behandlingen, kan 

ikke selges merket med en henvisning til økologiske 

produksjonsmetoder. 

Den aktuelle medlemsstaten skal underrette de øvrige 

medlemsstatene og Kommisjonen om sin beslutning om å kreve 

obligatoriske tiltak. 

Artikkel 37 

Særlige regler for omlegging av landbruksarealer knyttet til 

økologisk husdyrproduksjon 

1. Omleggingsreglene nevnt i artikkel 36 i denne forordning 

skal gjelde for hele det arealet på produksjonsenheten som det 

produseres fôr på. 

2. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 kan omleggings-

perioden reduseres til ett år for beitemark og utendørsarealer 

som brukes av dyr som ikke er planteetere. Denne perioden kan 

reduseres til seks måneder dersom det aktuelle arealet ikke i 

løpet av det siste året er blitt behandlet med produkter som ikke 

er godkjent for økologisk produksjon. 

Artikkel 38 

Husdyr og animalske produkter 

1. Dersom ikke-økologiske husdyr er innført på en 

driftsenhet i samsvar med artikkel 14 nr. 1) bokstav a) ii) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og artikkel 9 og/eller artikkel 42 i 

denne forordning, og dersom animalske produkter skal selges 

som økologiske produkter, må produksjonsreglene nevnt i 

artikkel 9, 10, 11 og 14 i forordning (EF) nr. 834/2007 og i 

kapittel 2 i avdeling II og eventuelt artikkel 42 i denne 

forordning ha vært anvendt i minst 

a) tolv måneder når det gjelder dyr av hestefamilien og storfe, 

herunder bubalus- og bisonarter, beregnet på 

kjøttproduksjon, og uansett i minst tre firedeler av deres 

levetid, 

b) seks måneder når det gjelder små drøvtyggere og svin samt 

dyr beregnet på melkeproduksjon, 

c) ti uker for fjørfe beregnet på kjøttproduksjon som innføres 

før det er tre dager gammelt, 

d) seks uker når det gjelder fjørfe beregnet på eggproduksjon. 

2. Dersom ikke-økologiske dyr befinner seg på en 

driftsenhet ved begynnelsen av omleggingsperioden i samsvar 

med artikkel 14 nr. 1) bokstav a) iii) i forordning (EF) 

nr. 834/2007, skal produkter fra disse dyrene anses som 

økologiske dersom omleggingen skjer samtidig for hele 

produksjonsenheten, herunder husdyr, beitemark og/eller 

eventuelle jordarealer som brukes til dyrking av fôr. Den 

samlede omleggingsperioden for eksisterende dyr og deres 

avkom, beitemark og/eller eventuelle jordarealer som brukes til 
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dyrking av fôr, kan reduseres til 24 måneder dersom dyrene 

hovedsakelig fôres med produkter fra produksjonsenheten. 

3. Biavlsprodukter kan selges med henvisninger til økolo-

gisk produksjonsmetode bare dersom reglene for økologisk 

produksjon er overholdt i minst ett år. 

4. Omleggingsperioden for bigårder gjelder ikke ved 

anvendelse av artikkel 9 nr. 5 i denne forordning. 

5. I omleggingsperioden skal voksen skiftes ut med voks 

som kommer fra økologisk biavl. 

KAPITTEL 6 

Unntak fra produksjonsreglene 

Avsni t t  1  

Unntak fra produksjonsreglene ved kl i mati ske,  

geog raf i ske e l l er  s trukturel le  begrensninger,  i  

sa msvar med art ikkel  22  nr.  2  bokstav  a)  i  

forordning  (EF)  nr.  834/2007 

Artikkel 39 

Tjoring av dyr 

Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 får anvendelse, kan ved-

kommende myndigheter tillate at kveg i små driftsenheter tjores 

dersom det ikke er mulig å holde dyrene i grupper som passer 

deres atferd, forutsatt at de har tilgang til beitemark i 

beiteperioden i samsvar med artikkel 14 nr. 2, og at de minst to 

ganger i uken får tilgang til utendørsarealer når beiting ikke er 

mulig. 

Artikkel 40 

Parallellproduksjon 

1. Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 får anvendelse, kan en produsent 

drive økologiske og ikke-økologiske produksjonsenheter i 

samme område 

a) ved produksjon av flerårige vekster som krever en dyr-

kingsperiode på minst tre år, der det er vanskelig å skille 

sortene, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

i) Den aktuelle produksjonen er del av en omleggings-

plan som produsenten uttrykkelig forplikter seg til, og 

som fastsetter at omleggingen av siste del av de 

aktuelle arealene til økologisk produksjon skal 

begynne snarest mulig, og uansett innen fem år. 

ii) Det er truffet egnede tiltak for å sikre at produktene fra 

hver av de aktuelle enhetene til enhver tid er atskilt. 

iii) Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet underrettes 

om innhøstingen av hvert av de aktuelle produktene 

minst 48 timer på forhånd. 

iv) Etter innhøstingen underretter produsenten kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet om de nøyaktige 

mengdene som er innhøstet på de aktuelle enhetene, 

og om alle tiltak som er iverksatt for å holde produk-

tene atskilt. 

v) Omleggingsplanen og kontrolltiltakene nevnt i kapittel 

1 og 2 i avdeling IV er godkjent av vedkommende 

myndighet; denne godkjenningen skal bekreftes hvert 

år etter at omleggingsplanen ble iverksatt. 

b) Dersom det dreier seg om arealer beregnet på landbruks-

forskning eller formell utdanning som er godkjent av 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter, forutsatt at 

vilkårene fastsatt i bokstav a) ii), iii) og iv) og den relevante 

delen av v) er oppfylt. 

c) Ved produksjon av frø, vegetativt formeringsmateriale og 

planter til utplanting, forutsatt at vilkårene fastsatt i 

bokstav a) ii), iii) og iv) og den relevante delen av v) er 

oppfylt. 

d) Dersom det dreier seg om gressmark som brukes 

utelukkende til beiting. 

2. Vedkommende myndighet kan gi driftsenheter som driver 

med landbruksforskning eller formell undervisning, tillatelse til 

å oppdrette økologiske og ikke-økologiske husdyr av samme art 

dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) Det er truffet egnede tiltak, som i forveien er meddelt 

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, for å sikre at 

dyr, animalske produkter, gjødsel og fôrvarer fra hver av 

enhetene til enhver tid holdes atskilt. 

b) Produsenten underretter kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet på forhånd om eventuelle leveringer eller 

salg av dyr eller animalske produkter. 

c) Den driftsansvarlige underretter kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet om de nøyaktige mengdene som er 

produsert i enhetene, samt om alle kjennetegn som gjør det 

mulig å identifisere produktene, og bekrefter at de tiltakene 

som er truffet for å skille produktene, er blitt gjennomført.  
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Artikkel 41 

Håndtering av biavlsenheter med sikte på bestøvning 

Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 nr. 2 bokstav a) i for-

ordning (EF) nr. 834/2007 får anvendelse, kan en drifts-

ansvarlig når det gjelder bestøvning, drive økologiske og ikke-

økologiske biavlsenheter på samme driftsenhet, forutsatt at alle 

kravene i reglene for økologisk produksjon er oppfylt, unntatt 

bestemmelsene om bigårdenes plassering. I slike tilfeller kan 

produktet ikke selges som et økologisk produkt. 

Den driftsansvarlige skal oppbevare underlagsdokumenter som 

bekrefter anvendelsen av denne bestemmelsen. 

Avsni t t  2  

Unntak fra produksjonsreglene ved mang el  på 

ø kologiske  innsatsvarer f ra  landbruket ,  i  

sa msvar med art ikkel  22  nr.  2  bokstav  b)  i  

forordning  (EF)  nr.  834/2007 

Artikkel 42 

Bruk av ikke-økologiske dyr 

Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 får anvendelse, og etter forhånds-

godkjenning fra vedkommende myndighet, gjelder følgende: 

a) Når en flokk etableres for første gang, fornyes eller 

etableres på nytt, og økologisk oppdrettet fjørfe ikke er 

tilgjengelig i et tilstrekkelig antall, kan ikke-økologisk 

oppdrettet fjørfe innføres i en økologisk produksjonsenhet 

for fjørfe, forutsatt at unghøner beregnet på eggproduksjon 

og fjørfe beregnet på kjøttproduksjon er under tre dager 

gamle. 

b) Ikke-økologisk oppdrettede unghøner beregnet på 

eggproduksjon som er høyst 18 uker gamle, kan innføres i 

en økologisk produksjonsenhet fram til 31. desember 2011 

dersom økologisk oppdrettede unghøner ikke er tilgjen-

gelige, og forutsatt at de relevante bestemmelsene fastsatt i 

avsnitt 3 og 4 i kapittel 2 overholdes. 

Artikkel 43 

Bruk av ikke-økologisk fôr av landbruksopprinnelse 

Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 får anvendelse, er bruk av ikke-

økologisk fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse tillatt i 

begrenset omfang dersom gårdbrukerne ikke er i stand til å 

skaffe utelukkende økologisk produsert fôr. Den høyeste 

prosentandelen ikke-økologisk fôr som er tillatt per 

tolvmånedersperiode for andre arter enn planteetere, skal være 

a) 10 % i tidsrommet fra 1. januar 2009 til 31. desember 2009, 

b) 5 % i tidsrommet fra 1. januar 2010 til 31. desember 2011. 

Disse tallene skal beregnes på årsbasis som en prosentandel av 

tørrstoffet i fôr av landbruksopprinnelse. Den høyeste pro-

sentandelen ikke-økologisk fôr som er tillatt i dagsrasjonen, 

skal være 25 % beregnet som en prosentandel av tørrstoffet. 

Den driftsansvarlige skal oppbevare underlagsdokumenter som 

bekrefter behovet for å anvende denne bestemmelsen. 

Artikkel 44 

Bruk av ikke-økologisk bivoks 

Til nye anlegg eller i omleggingsperioden kan ikke-økologisk 

bivoks bare brukes 

a) dersom voks fra økologisk biavl ikke er tilgjengelig på 

markedet, 

b) dersom det er bevist at den ikke er forurenset med stoffer 

som ikke er godkjent for økologisk produksjon, og 

c) dersom den stammer fra cellelokk. 

Artikkel 45 

Bruk av frø eller vegetativt formeringsmateriale som ikke 

er framstilt etter økologisk produksjonsmetode 

1. Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 får anvendelse, 

a) kan frø og vegetativt formeringsmateriale fra en produk-

sjonsenhet som er under omlegging til økologisk landbruk, 

brukes, 

b) kan medlemsstatene, dersom bokstav a) ikke får anven-

delse, tillate bruk av ikke-økologiske frø eller ikke-

økologisk vegetativt formeringsmateriale dersom det 

aktuelle materialet ikke kan fås fra økologisk produksjon. 

Ved bruk av ikke-økologiske frø og settepoteter gjelder 

imidlertid følgende nr. 2–9. 

2. Ikke-økologiske frø og settepoteter kan brukes, forutsatt at 

frøene eller settepotetene ikke er behandlet med andre 

plantevernmidler enn dem som er godkjent for behandling av 

frø i samsvar med artikkel 5 nr. 1, med mindre kjemisk 

behandling er foreskrevet av medlemsstatens vedkommende 

myndighet i samsvar med rådsdirektiv 2000/29/EF(16) av 

hensyn til plantehelsen for alle sorter av en gitt art i det området 

der frøene eller settepotetene skal brukes.  

  

(16) EFT L 169 av 10.7.2000, s. 1. 
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3. Arter som det er fastslått at det finnes økologisk framstilte 

frø eller settepoteter av, i tilstrekkelige mengder og for et stort 

antall sorter i alle deler av Fellesskapet, er oppført i vedlegg X. 

De artene som er oppført i vedlegg X, kan ikke godkjennes i 

henhold til nr. 1 bokstav b), med mindre det kan begrunnes med 

et av formålene nevnt i nr. 5 bokstav d). 

4. Medlemsstatene kan delegere ansvaret for å gi 

godkjenning nevnt i nr. 1 bokstav b) til en annen offentlig for-

valtning under medlemsstatens tilsyn eller til de kontroll-

myndighetene eller -organene som er nevnt i artikkel 27 i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

5. Godkjenning til å bruke frø eller settepoteter som ikke er 

framstilt etter økologisk produksjonsmetode, kan bare gis i 

følgende tilfeller: 

a) Dersom ingen sort av den arten som brukeren ønsker å 

benytte, er registrert i databasen nevnt i artikkel 48. 

b) Dersom ingen leverandør, det vil si en driftsansvarlig som 

selger frø eller settepoteter til andre driftsansvarlige, kan 

levere frøene eller settepotetene før såing eller planting når 

brukeren har bestilt frøene eller settepotetene i rimelig tid. 

c) Dersom den sorten som brukeren ønsker å benytte, ikke er 

registrert i databasen nevnt i artikkel 48, og brukeren kan 

godtgjøre at ingen av de registrerte alternativene av samme 

art er egnet, og at godkjenningen derfor er avgjørende for 

brukerens produksjon. 

d) Dersom det kan begrunnes med at materialet skal brukes til 

forskning, undersøkelse ved frilandsforsøk i liten skala eller 

sortsbevaring godkjent av vedkommende myndighet i 

medlemsstaten. 

6. Godkjenningen skal gis før avlingen sås. 

7. Godkjenningen skal gis bare til enkeltbrukere og for én 

sesong om gangen, og myndigheten eller organet som er 

ansvarlig for godkjenningene, skal registrere hvilken mengde 

frø eller settepoteter det gis godkjenning for. 

8. Som unntak fra nr. 7 kan vedkommende myndighet i 

medlemsstaten gi alle brukere en generell godkjenning for 

a) en gitt art dersom og så lenge vilkåret i nr. 5 bokstav a) er 

oppfylt, 

b) en gitt sort dersom og så lenge vilkåret i nr. 5 bokstav c) er 

oppfylt. 

Godkjenningene nevnt i første ledd skal angis tydelig i 

databasen nevnt i artikkel 48. 

9. Det kan bare gis godkjenning i de periodene databasen 

oppdateres i samsvar med artikkel 49 nr. 3. 

Avsni t t  3  

Unntak fra produksjonsreglene ved særl ige 

proble mer  i  forbinde lse  med ø kologi sk 

husdyrhold,  i  sa msvar med art ikke l  22  nr.  2  

bokstav  d)  i  forordning  (EF)  nr.  834/2007  

Artikkel 46 

Særlige problemer i forbindelse med økologisk husdyrhold 

Den siste oppfôringsfasen for voksent storfe beregnet på 

kjøttproduksjon kan skje innendørs, forutsatt at denne innen-

dørsperioden ikke overskrider en femdel av dyrenes levetid og 

uansett ikke varer mer enn tre måneder. 

Avsni t t  4  

Unntak fra produksjonsreglene ved 

katastrofes i tuasjoner,  i  sa msvar  med 

art ikke l  22  nr.  2  bokstav  f )  i  forordning  (EF)  

nr.  834/2007  

Artikkel 47 

Katastrofesituasjoner 

Vedkommende myndighet kan midlertidig tillate 

a) ved høy dødelighet blant dyrene som følge av sykdom eller 

en katastrofesituasjon, at flokken eller besetningen fornyes 

eller etableres på nytt med ikke-økologiske dyr når det ikke 

finnes økologisk oppdrettede dyr, 

b) ved høy dødelighet blant bier som følge av sykdom eller en 

katastrofesituasjon, at bigårdene etableres på nytt med ikke-

økologiske bier når det ikke finnes økologiske bigårder, 

c) at enkeltstående driftsansvarlige i en begrenset periode og i 

et bestemt område bruker ikke-økologiske fôrvarer dersom 

fôrproduksjonen går tapt eller det pålegges restriksjoner, 

særlig som følge av ekstraordinære værforhold, utbrudd av 

smittsomme sykdommer, forurensning med giftige stoffer 

eller som følge av brann, 

d) fôring av bier med økologisk honning, økologisk sukker 

eller økologisk sukkersirup ved langvarige ekstraordinære 

værforhold eller katastrofesituasjoner som hemmer produk-

sjonen av nektar eller honningdugg.  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/59 

 

Etter vedkommende myndighets godkjenning skal de enkelte 

driftsansvarlige oppbevare underlagsdokumenter som bekrefter 

anvendelsen av unntakene nevnt ovenfor. Medlemsstatene skal 

underrette hverandre og Kommisjonen om unntakene de har gitt 

i henhold til første ledd bokstav c), innen én måned etter 

godkjenningen. 

KAPITTEL 7 

Frødatabase 

Artikkel 48 

Database 

1. Hver medlemsstat skal sørge for at det opprettes en 

elektronisk database for oppføring av de sortene frø eller 

settepoteter framstilt etter økologisk produksjonsmetode som er 

tilgjengelige på statens territorium. 

2. Databasen skal forvaltes enten av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten eller av en myndighet eller et organ 

utpekt til dette formålet av medlemsstaten, heretter kalt 

«databaseforvalter». Medlemsstatene kan også utpeke en 

myndighet eller et privat organ i en annen medlemsstat. 

3. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen og de 

øvrige medlemsstatene om hvilken myndighet eller hvilket 

privat organ som er utpekt til å forvalte databasen. 

Artikkel 49 

Registrering 

1. Sorter som det finnes økologisk framstilte frø eller 

settepoteter av, skal registreres i databasen nevnt i artikkel 48 

på anmodning fra leverandøren. 

2. Enhver sort som ikke er registrert i databasen, skal anses 

som ikke tilgjengelig ved anvendelsen av artikkel 45 nr. 5. 

3. Hver medlemsstat skal treffe en beslutning om i hvilken 

periode av året databasen regelmessig skal oppdateres for alle 

arter eller artsgrupper som dyrkes på medlemsstatens 

territorium. Databasen skal inneholde opplysninger om denne 

beslutningen. 

Artikkel 50 

Vilkår for registrering 

1. Ved registreringen skal leverandøren 

a) godtgjøre at vedkommende selv, eller den foregående 

driftsansvarlige dersom leverandøren handler bare med 

ferdigpakkede frø eller settepoteter, har vært underlagt 

kontrollordningen nevnt i artikkel 27 i forordning (EF) 

nr. 834/2007, 

b) godtgjøre at de frøene eller settepotetene som skal bringes i 

omsetning, oppfyller de generelle kravene til frø og 

settepoteter, 

c) gjøre tilgjengelig alle opplysninger som kreves i henhold til 

artikkel 51 i denne forordning, og oppdatere disse opplys-

ningene på anmodning fra databaseforvalteren eller så snart 

en oppdatering er nødvendig for å sikre at opplysningene er 

pålitelige. 

2. Databaseforvalteren kan etter samtykke fra vedkommende 

myndighet i medlemsstaten avslå en leverandørs søknad om 

registrering, eller slette en tidligere godkjent registrering, 

dersom leverandøren ikke oppfyller kravene i nr. 1. 

Artikkel 51 

Registrerte opplysninger 

1. For hver registrerte sort og hver leverandør skal databasen 

nevnt i artikkel 48 inneholde minst følgende opplysninger: 

a) Artens vitenskapelige navn og sortsnavnet. 

b) Navn og kontaktopplysninger for leverandøren eller dennes 

representant. 

c) I hvilket område leverandøren kan levere frøene eller 

settepotetene til brukeren innenfor normal leveringstid. 

d) I hvilken stat eller region sorten er kontrollert og godkjent 

for oppføring i den felles sortslisten for jordbruksvekster og 

den felles sortslisten for grønnsaker opprettet ved 

rådsdirektiv 2002/53/EF om den felles sortsliste for 

jordbruksvekster(17) og 2002/55/EF om markedsføring av 

grønnsakfrø(18). 

e) Fra hvilken dato frøene eller settepotetene vil være 

tilgjengelige. 

f) Navn og/eller kodenummer til kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet som er ansvarlig for å kontrollere den 

driftsansvarlige, som nevnt i artikkel 27 i forordning (EF) 

nr. 834/2007. 

2. Leverandøren skal umiddelbart underrette databasefor-

valteren dersom noen av de registrerte sortene ikke lenger er 

tilgjengelige. Endringene skal registreres i databasen.  

  

(17) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 1. 

(18) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33. 
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3. I tillegg til opplysningene i nr. 1 skal databasen inneholde 

en liste over de artene som er oppført i vedlegg X. 

Artikkel 52 

Tilgang til opplysninger 

1. Opplysningene i databasen nevnt i artikkel 48 skal være 

gratis tilgjengelige via internett for brukerne av frø og 

settepoteter og for offentligheten. Medlemsstatene kan beslutte 

at brukere som har registrert sin virksomhet i henhold til 

artikkel 28 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 834/2007, på 

anmodning kan få en utskrift av opplysningene om én eller flere 

artsgrupper fra databaseforvalteren. 

2. Medlemsstatene skal sørge for at alle brukere nevnt i nr. 1 

minst én gang i året underrettes om systemet og hvordan de kan 

finne opplysninger i databasen. 

Artikkel 53 

Registreringsgebyr 

For hver registrering kan det kreves et gebyr som skal tilsvare 

kostnadene ved å legge inn og vedlikeholde opplysninger i 

databasen nevnt i artikkel 48. Vedkommende myndighet i 

medlemsstaten skal godkjenne størrelsen på det gebyret som 

databaseforvalteren kan kreve. 

Artikkel 54 

Årsrapport 

1. De myndighetene eller organene som er utpekt til å gi 

godkjenninger i henhold til artikkel 45, skal registrere alle 

godkjenninger og videreformidle disse opplysningene i en 

rapport til vedkommende myndighet i medlemsstaten og til 

databaseforvalteren. 

Rapporten skal for hver art som det er gitt godkjenning for i 

henhold til artikkel 45 nr. 5, inneholde følgende opplysninger: 

a) Artens vitenskapelige navn og sortsnavnet. 

b) Begrunnelsen for godkjenningen, angitt med en henvisning 

til artikkel 45 nr. 5 bokstav a), b), c) eller d). 

c) Samlet antall godkjenninger. 

d) Samlet mengde frø eller settepoteter. 

e) Kjemisk behandling av hensyn til plantehelsen i samsvar 

med artikkel 45 nr. 2. 

2. For godkjenninger i henhold til artikkel 45 nr. 8 skal 

rapporten inneholde opplysningene nevnt i nr. 1 annet ledd 

bokstav a) i denne artikkel og opplysninger om hvilken periode 

godkjenningene gjaldt. 

Artikkel 55 

Sammendragsrapport 

Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal innen 31. mars 

hvert år samle rapportene og sende Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene en sammendragsrapport om alle de god-

kjenningene som medlemsstaten ga det foregående 

kalenderåret. Rapporten skal inneholde opplysningene nevnt i 

artikkel 54. Opplysningene skal offentliggjøres i databasen 

nevnt i artikkel 48. Vedkommende myndighet kan delegere 

arbeidet med å samle rapportene, til databaseforvalteren. 

Artikkel 56 

Opplysninger på anmodning 

På anmodning fra en medlemsstat eller Kommisjonen skal 

nærmere opplysninger om de enkelte godkjenningene som er 

gitt, gjøres tilgjengelige for de øvrige medlemsstatene eller 

Kommisjonen. 

AVDELING III 

MERKING 

KAPITTEL 1 

Fellesskapslogo 

Artikkel 57 

Fellesskapslogo 

I henhold til artikkel 25 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007 

skal fellesskapslogoen følge malen i vedlegg XI til denne 

forordning. 

Fellesskapslogoen skal brukes i samsvar med de tekniske 

forskriftene for reproduksjon fastsatt i vedlegg XI til denne 

forordning. 

Artikkel 58 

Vilkår for bruk av kodenummer og opprinnelsessted 

1. Angivelsen av kodenummeret til kontrollmyndigheten 

eller kontrollorganet nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 skal 

a) begynne med den forkortelsen som identifiserer medlems-

staten eller tredjestaten, i samsvar med den internasjonale 

standarden for landkoder på to bokstaver i ISO 3166 

(Koder for representasjon av navn på land og deres 

underinndeling), 

b) inneholde et ord som viser til økologisk produksjons-

metode, i samsvar med artikkel 23 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 834/2007, 

c) inneholde et referansenummer som skal fastsettes av ved-

kommende myndighet, og 

d) plasseres umiddelbart under fellesskapslogoen, dersom 

fellesskapslogoen brukes i merkingen.  
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2. Angivelsen av produksjonssted for de landbruksråvarene 

som produktene består av, som nevnt i artikkel 24 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EF) nr. 834/2007, skal plasseres 

umiddelbart under kodenummeret nevnt i nr. 1. 

KAPITTEL 2 

Særlige krav til merking av fôr 

Artikkel 59 

Virkeområde, bruk av varemerker og varebetegnelser 

Dette kapittelet får ikke anvendelse på fôr til kjæledyr, pelsdyr 

eller akvakulturdyr. 

Varemerker og varebetegnelser som inneholder en angivelse 

som nevnt i artikkel 23 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

kan brukes bare dersom minst 95 % av produktets tørrstoff 

består av ett eller flere fôrmidler fra økologisk landbruk. 

Artikkel 60 

Opplysninger om foredlet fôr 

1. Med forbehold for artikkel 61 og artikkel 59 annet ledd i 

denne forordning kan ordene nevnt i artikkel 23 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 brukes på foredlet fôr, forutsatt at 

a) det foredlede fôret er i samsvar med bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 834/2007, særlig artikkel 14 nr. 1 

bokstav d) iv) og v) og artikkel 18, 

b) det foredlede fôret er i samsvar med bestemmelsene i denne 

forordning, særlig artikkel 22 og 26, 

c)  minst 95 % av produktets tørrstoff er økologisk. 

2. Med forbehold for kravene i nr. 1 bokstav a) og b) er 

følgende opplysning tillatt når det gjelder produkter som 

inneholder varierende mengder fôrmidler fra økologisk 

produksjonsmetode og/eller fôrmidler fra produkter framstilt 

under omlegging til økologisk landbruk og/eller ikke-

økologiske fôrmidler: 

«Kan brukes i økologisk produksjon i samsvar med forordning 

(EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008». 

Artikkel 61 

Vilkår for bruk av opplysninger om foredlet fôr 

1. Opplysningen nevnt i artikkel 60 

a) skal være atskilt fra opplysningen nevnt i artikkel 5 i 

rådsdirektiv 79/373/EØF(19) eller artikkel 5 nr. 1 i 

rådsdirektiv 96/25/EF(20), 

b) skal ikke trykkes i en farge, et format eller med en 

skrifttype som gjør at den framstår tydeligere enn 

beskrivelsen av eller navnet på fôrvaren nevnt i henholdsvis 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i direktiv 79/373/EØF eller 

artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i direktiv 96/25/EF, 

c) skal i samme synsfelt inneholde en opplysning som i vekt 

av tørrstoffet angir 

i) prosentandelen av fôrmidler fra økologisk landbruk, 

ii) prosentandelen av fôrmidler fra produkter framstilt 

under omlegging til økologisk landbruk, 

iii) prosentandelen av fôrmidler som ikke omfattes av i) 

og ii), 

iv) samlet prosentandel av fôrvarer av landbruksopp-

rinnelse, 

d) skal følges av en liste med navnene på fôrmidlene fra 

økologisk produksjonsmetode, 

e) skal følges av en liste med navnene på fôrmidlene fra 

produkter framstilt under omlegging til økologisk 

produksjon. 

2. Opplysningene nevnt i artikkel 60 kan også følges av en 

henvisning til kravet om å bruke fôrvarene i samsvar med 

artikkel 21 og 22. 

KAPITTEL 3 

Andre særlige krav til merking 

Artikkel 62 

Omleggingsprodukter av vegetabilsk opprinnelse 

Omleggingsprodukter av vegetabilsk opprinnelse kan være 

påført opplysningen «produsert under omlegging til økologisk 

landbruk», forutsatt at 

a) en omleggingsperiode på minst tolv måneder før innhøsting 

er overholdt,  

  

(19) EFT L 86 av 6.4.1979, s. 30. 

(20) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 35. 
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b) opplysningen er angitt med en farge, størrelse og skrifttype 

som ikke er mer framtredende enn produktets varebe-

tegnelse; opplysningen i sin helhet skal ha samme størrelse 

på bokstavene, 

c) produktet inneholder bare én vegetabilsk ingrediens av 

landbruksopprinnelse, 

d) opplysningen er knyttet til kodenummeret til kontrollor-

ganet eller kontrollmyndigheten som nevnt i artikkel 27 

nr. 10 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

AVDELING IV 

KONTROLL 

KAPITTEL 1 

Minstekrav til kontroll 

Artikkel 63 

Kontrollordninger og forpliktelse fra den driftsansvarlige 

1. Når kontrollordningen iverksettes, skal den drifts-

ansvarlige utarbeide og deretter ajourføre 

a) en fullstendig beskrivelse av enheten og/eller lokalene 

og/eller virksomheten, 

b) alle konkrete tiltak som skal treffes i enheten og/eller 

lokalene og/eller virksomheten for å sikre samsvar med 

reglene for økologisk produksjon, 

c) de forebyggende tiltakene som skal treffes for å redusere 

risikoen for forurensning fra produkter eller stoffer som 

ikke er godkjent, samt de rengjøringstiltakene som skal 

iverksettes på lagringssteder og gjennom hele den drifts-

ansvarliges produksjonslinje. 

Der det er hensiktsmessig, kan beskrivelsen og tiltakene nevnt i 

første ledd inngå i et kvalitetssystem som er opprettet av den 

driftsansvarlige. 

2. Beskrivelsen og tiltakene nevnt i nr. 1 skal inngå i en 

erklæring som underskrives av den driftsansvarlige. Erklærin-

gen skal dessuten inneholde en forpliktelse fra den drifts-

ansvarlige til 

a) å utføre virksomheten i samsvar med reglene for økologisk 

produksjon, 

b) ved overtredelse eller uregelmessigheter å godta at tiltakene 

fastsatt i reglene for økologisk produksjon iverksettes, 

c) å påta seg å underrette kjøperne av produktet skriftlig for å 

sikre at alle opplysninger som viser til økologisk produk-

sjonsmetode, fjernes fra produktet. 

Erklæringen nevnt i første ledd skal kontrolleres av kontroll-

organet eller kontrollmyndigheten, som skal utarbeide en 

rapport om eventuelle mangler og overtredelser av reglene for 

økologisk produksjon. Den driftsansvarlige skal kontrasignere 

denne rapporten og treffe nødvendige korrigerende tiltak. 

3. Ved anvendelse av artikkel 28 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 skal den driftsansvarlige gi følgende opplysninger 

til vedkommende myndighet: 

a) Den driftsansvarliges navn og adresse. 

b) Beliggenheten av de lokalene og eventuelt skiftene (ifølge 

matrikkelen) der virksomheten drives. 

c) Virksomhetens og produktenes art. 

d) Forpliktelsen fra den driftsansvarlige til å drive virk-

somheten i samsvar med bestemmelsen fastsatt i forordning 

(EF) nr. 834/2007 og denne forordning. 

e) Dersom det dreier seg om en driftsenhet i landbruket, den 

datoen produsenten sluttet å bruke produkter som ikke er 

godkjent for økologisk produksjon, på de aktuelle skiftene. 

f) Navnet på det godkjente organet som den driftsansvarlige 

har overlatt kontrollen av sitt foretak til, dersom den 

aktuelle medlemsstaten har iverksatt kontrollordningen ved 

å godkjenne slike organer. 

Artikkel 64 

Endring av kontrollordninger 

Den driftsansvarlige skal i god tid underrette kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet om enhver endring i 

beskrivelsen eller av tiltakene nevnt i artikkel 63 og av 

bestemmelsene om innledende kontroll som fastsatt i 

artikkel 70, 74, 80, 82, 86 og 88. 

Artikkel 65 

Kontrollbesøk 

1. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skal minst én 

gang i året foreta en fysisk kontroll hos alle driftsansvarlige. 

2. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kan ta prøver 

for å undersøke om det forekommer produkter eller 

produksjonsmetoder som ikke er godkjent i henhold til reglene 

for økologisk produksjon. Det kan også tas prøver som 

analyseres for å påvise eventuell forurensning fra produkter 

som ikke er godkjent for økologisk produksjon. En slik analyse 

skal imidlertid foretas ved mistanke om bruk av produkter som 

ikke er godkjent for økologisk produksjon.  
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3. Etter hvert besøk skal det utarbeides en kontrollrapport 

som skal kontrasigneres av enhetens driftsansvarlige eller 

dennes representant. 

4. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skal dessuten 

gjennomføre vilkårlige kontrollbesøk, hovedsakelig uanmeldte, 

på grunnlag av en generell vurdering av risikoen for manglende 

overholdelse av reglene for økologisk produksjon, der det minst 

tas hensyn til resultatene av tidligere kontroller, mengden av 

produkter og risikoen for at produktene byttes ut med andre 

produkter. 

Artikkel 66 

Regnskap 

1. Lager- og finansregnskap skal oppbevares i enheten eller i 

lokalene, slik at den driftsansvarlige kan identifisere og 

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kontrollere 

a) leverandøren og, dersom de ikke er identiske, selgeren eller 

eksportøren av produktene, 

b) arten og mengden av økologiske produkter som er blitt 

levert til enheten, og eventuelt av alle innkjøpte materialer 

og bruken av disse, samt eventuelt sammensetningen av 

fôrblandingene, 

c) arten og mengden av alle økologiske produkter som er 

lagret i lokalene, 

d) arten, mengden, mottakerne og, dersom de ikke er 

identiske, kjøperne – bortsett fra sluttforbrukerne – av 

ethvert produkt som har forlatt enheten eller den første 

mottakerens lokaler eller lagringsanlegg, 

e) for driftsansvarlige som ikke lagrer eller fysisk håndterer 

slike økologiske produkter, arten og mengden av økolo-

giske produkter som er kjøpt og solgt, og leverandørene, og 

dersom de ikke er identiske, selgerne eller eksportørene og 

kjøperne, og dersom de ikke er identiske, mottakerne. 

2. Regnskapet skal også omfatte resultatene av kontrollen 

ved mottak av økologiske produkter og alle andre opplysninger 

som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet trenger for å 

kunne føre effektiv kontroll. Opplysningene i regnskapet skal 

dokumenteres med relevante regnskapsbilag. Regnskapet skal 

vise balansen mellom innsatsfaktorer og produksjon. 

3. Når en driftsansvarlig driver flere produksjonsenheter i 

samme område, skal også de enhetene som framstiller ikke-

økologiske produkter, og lagringsplasser for innsatsvarer være 

underlagt minstekravene til kontroll. 

Artikkel 67 

Adgang til anleggene 

1. Den driftsansvarlige skal 

a) for kontrollformål gi kontrollmyndigheten eller kontroll-

organet adgang til alle deler av enheten og alle lokaler samt 

til regnskapet og relevante regnskapsbilag, 

b) gi kontrollmyndigheten eller kontrollorganet alle opplys-

ninger som med rimelighet anses som nødvendige for 

kontrollen, 

c) når kontrollmyndigheten eller kontrollorganet krever det, 

framlegge resultatene av egne kvalitetssikringsprogrammer. 

2. I tillegg til kravene fastsatt i nr. 1 skal importører og 

første mottakere framlegge de opplysningene om importerte 

sendinger som er nevnt i artikkel 84. 

Artikkel 68 

Underlagsdokumenter 

Ved anvendelsen av artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 skal kontrollmyndighetene og kontrollorganene 

bruke den malen for underlagsdokumenter som er angitt i 

vedlegg XII til denne forordning. 

Artikkel 69 

Selgers erklæring 

Ved anvendelse av artikkel 9 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/ 

2007 kan selgers erklæring om at leverte produkter ikke er 

framstilt av eller med genmodifiserte organismer (GMO-er), 

følge malen fastsatt i vedlegg XIII til denne forordning. 

KAPITTEL 2 

Særlige kontrollkrav for planter og planteprodukter fra 

landbruksproduksjon eller innsamling 

Artikkel 70 

Kontrollordninger 

1. En fullstendig beskrivelse av enheten nevnt i artikkel 63 

nr. 1 bokstav a) skal 

a) utarbeides selv om den driftsansvarliges virksomhet 

begrenser seg til innsamling av viltvoksende planter, 

b) angi lagrings- og produksjonsstedene, skiftene og/eller inn-

samlingsområdene og eventuelt de stedene der visse former 

for foredling og/eller emballering finner sted, og  
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c) angi datoen for når det på de aktuelle skiftene og/eller 

innsamlingsområdene sist ble benyttet produkter hvis bruk 

er uforenlig med reglene for økologisk produksjon. 

2. Når det gjelder innsamling av viltvoksende planter, skal 

de konkrete tiltakene nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav b) 

omfatte eventuelle garantier fra tredjemann som den drifts-

ansvarlige kan gi for å sikre at bestemmelsene i artikkel 12 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 834/2007 overholdes. 

Artikkel 71 

Meldinger 

Hvert år skal den driftsansvarlige innen den datoen som er 

angitt av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, gi kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet melding om sin produk-

sjonsplan for planteprodukter, som skal være spesifisert etter 

skifter. 

Artikkel 72 

Journaler for planteproduksjon 

Det skal føres journaler for planteproduksjonen i form av et 

register som til enhver tid skal være tilgjengelig i driftsenhetens 

lokaler for kontrollmyndighetene eller -organene. I tillegg til 

opplysningene i artikkel 71 skal slike journaler inneholde minst 

følgende opplysninger: 

a)  Når det gjelder bruk av gjødsel: dato da gjødselen ble brukt, 

type og mengde gjødsel, berørte skifter. 

b) Når det gjelder bruk av plantevernmidler: årsak til og dato 

for behandling, produkttype, behandlingsmetode. 

c) Når det gjelder innkjøp av innsatsvarer fra landbruket: dato, 

type og mengde av kjøpt produkt. 

d) Når det gjelder innhøsting: dato, type og mengde økologisk 

produksjon og produksjon under omlegging. 

Artikkel 73 

Flere produksjonsenheter drevet av samme driftsansvarlig 

Når en driftsansvarlig driver flere produksjonsenheter i samme 

område, skal også enheter som produserer ikke-økologiske 

avlinger, og lagringsplasser for innsatsvarer fra landbruket være 

underlagt de alminnelige og særlige kontrollbestemmelsene 

som er fastsatt i kapittel 1 og i dette kapittel i denne avdeling. 

KAPITTEL 3 

Kontrollkrav for dyr og animalske produkter fra 

husdyrproduksjon 

Artikkel 74 

Kontrollordninger 

1. Når den særlige kontrollordningen for husdyrproduksjon 

iverksettes, skal den fullstendige beskrivelsen av enheten nevnt 

i artikkel 63 nr. 1 bokstav a) omfatte 

a) en fullstendig beskrivelse av bygningene for husdyr, 

beitemarkene, utendørsarealene osv., og eventuelt lokalene 

for lagring, emballering og foredling av husdyr, animalske 

produkter, råvarer og innsatsvarer, 

b) en fullstendig beskrivelse av anleggene for oppbevaring av 

husdyrgjødsel. 

2. De praktiske tiltakene nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav b) 

skal omfatte 

a) en plan for spredning av gjødsel som er avtalt med 

kontrollorganet eller -myndigheten, sammen med en 

fullstendig beskrivelse av de arealene som er avsatt til 

planteproduksjon, 

b) der det er hensiktsmessig, skriftlige avtaler om spredning 

av gjødsel inngått med andre driftsenheter som nevnt i 

artikkel 3 nr. 3, som overholder bestemmelsene om regler 

for økologisk produksjon, 

c) en forvaltningsplan for den enheten som driver økologisk 

husdyrproduksjon. 

Artikkel 75 

Identifisering av dyr 

Dyrene skal til enhver tid være identifisert ved bruk av 

teknikker som er tilpasset hver art, enkeltvis for store pattedyr, 

enkeltvis eller per parti for fjørfe og mindre pattedyr. 

Artikkel 76 

Husdyrjournaler 

Det skal føres husdyrjournaler i form av et register som til 

enhver tid skal være tilgjengelig for kontrollmyndighetene eller 

-organene i driftsenhetens lokaler. Journalene, som skal gi en 

fullstendig beskrivelse av oppdrettsformen, skal inneholde 

minst følgende opplysninger: 

a) Når det gjelder dyr som ankommer driftsenheten: 

opprinnelse og ankomstdato, omleggingsperiode, identifi-

kasjonsmerke og tidligere veterinærforhold.  
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b) Når det gjelder dyr som forlater driftsenheten: alder, antall 

og vekt ved slakting, identifikasjonsmerke og bestemmel-

sessted. 

c) Eventuelle tap av dyr og årsakene til dette. 

d) Når det gjelder fôr: fôrtype, herunder fôrtilskudd, mengde 

av de forskjellige bestanddelene i rasjonen, perioder med 

tilgang til utendørsarealer, perioder med beiteskifte dersom 

det er begrensninger på dette området. 

e) Når det gjelder sykdomsforebygging og -behandling og 

veterinærbehandling: behandlingsdato, nærmere opplys-

ninger om diagnose, dosering, behandlingsproduktets art, 

angivelse av aktuelle virksomme farmakologiske stoffer, 

behandlingsmåte og resept fra veterinær for veterinæ-

rbehandling med begrunnelse og de tilbakeholdingstidene 

som gjelder før de animalske produktene kan markedsføres 

som økologiske. 

Artikkel 77 

Kontrolltiltak for veterinærpreparater til husdyr 

Når det skal brukes veterinærpreparater, skal opplysningene 

fastsatt i artikkel 76 bokstav e) meddeles kontrollmyndigheten 

eller -organet før dyrene eller de animalske produktene 

markedsføres som økologiske. Dyr som er blitt behandlet, skal 

identifiseres tydelig, enkeltvis for store dyr, enkeltvis eller per 

parti eller per bikube for fjørfe, mindre dyr og bier. 

Artikkel 78 

Særlige kontrolltiltak for biavl 

1. Birøkteren skal framlegge for kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet et kart i passende målestokk som viser 

plasseringen av bikubene. Dersom det ikke er foretatt noen slik 

utpeking i samsvar med artikkel 13 nr. 2, skal birøkteren 

framlegge for kontrollmyndigheten eller kontrollorganet 

relevante underlagsdokumenter og bevis, herunder relevante 

analyser om nødvendig, for at områdene som birøkterens bifolk 

har tilgang til, oppfyller vilkårene fastsatt i denne forordning. 

2. Følgende opplysninger skal føres inn i bigårdens register 

med hensyn til bruk av fôring: produkttype, datoer, mengder og 

de bikubene der det brukes. 

3. Når det skal brukes veterinærpreparater, skal produk-

ttypen, herunder det virksomme farmakologiske stoffet, og 

nærmere opplysninger om diagnose, dosering, tilførselsmåte, 

behandlingens varighet og lovbestemt tilbakeholdingstid 

registreres omhyggelig og meddeles kontrollorganet eller  

-myndigheten før produktene markedsføres som økologiske. 

4. Det området der bigården er plassert, skal registreres 

sammen med identifikasjonen av bikubene. Kontrollorganet 

eller -myndigheten skal underrettes om flytting av bigårdene 

innen en frist som er avtalt med kontrollmyndigheten eller -

organet. 

5. Det skal sørges spesielt for å sikre passende slynging, 

foredling og lagring av biavlsprodukter. Alle tiltak som treffes 

for å oppfylle dette kravet, skal registreres. 

6. Fjerning av skattekasser og slynging av honning skal føres 

i registeret for bigården. 

Artikkel 79 

Flere produksjonsenheter drevet av samme driftsansvarlig 

Når en driftsansvarlig driver flere produksjonsenheter i samsvar 

med artikkel 17 nr. 1, artikkel 40 og artikkel 41, skal også de 

enhetene som produserer ikke-økologiske dyr eller ikke-

økologiske animalske produkter, være underlagt kontroll-

ordningen som fastsatt i kapittel 1 og dette kapittel i denne 

avdeling. 

KAPITTEL 4 

Kontrollkrav for enheter for bearbeiding av planteprodukter 

og animalske produkter og næringsmidler som inneholder 

planteprodukter og animalske produkter 

Artikkel 80 

Kontrollordninger 

Dersom det dreier seg om en enhet som driver med bearbeiding 

for egen eller tredjemanns regning, særlig enheter som driver 

med emballering og/eller omemballering, eller enheter som 

driver med merking og/eller ommerking, skal den fullstendige 

beskrivelsen av enheten nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav a) angi 

hvilke anlegg som benyttes til mottak, foredling, emballering, 

merking og lagring av landbruksprodukter, før og etter slike 

former for virksomhet, i tillegg til framgangsmåtene for 

transport av produktene.  
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KAPITTEL 5 

Kontrollkrav for import av planter, planteprodukter, dyr, 

animalske produkter og næringsmidler som inneholder 

planteprodukter og/eller animalske produkter, fôrvarer, 

fôrblandinger og fôrmidler fra tredjestater 

Artikkel 81 

Virkeområde 

Dette kapittelet får anvendelse på alle driftsansvarlige som i 

egenskap av importør og/eller første mottaker driver med 

import og/eller mottak av økologiske produkter for egen eller 

for en annen driftsansvarligs regning. 

Artikkel 82 

Kontrollordninger 

1. Når det gjelder importører, skal den fullstendige 

beskrivelsen av enheten nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav a) 

omfatte importørens lokaler og importvirksomhet og angi de 

stedene der produktene innføres til Fellesskapet, samt 

eventuelle andre anlegg som importøren har til hensikt å bruke 

til lagring av de importerte produktene inntil de leveres til 

første mottaker. 

I tillegg skal erklæringen nevnt i artikkel 63 nr. 2 omfatte en 

forpliktelse for importøren til å sørge for at alle anlegg som 

importøren vil bruke til lagring av produkter, blir kontrollert av 

kontrollorganet eller kontrollmyndigheten, eller dersom 

lagringsanleggene ligger i en annen medlemsstat eller en annen 

region, av et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som er 

godkjent til å føre kontroll i denne medlemsstaten eller 

regionen. 

2. Når det gjelder første mottaker, skal den fullstendige 

beskrivelsen av enheten nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav a) angi 

de anleggene som benyttes til mottak og lagring. 

3. Dersom importøren og første mottaker er samme juridiske 

person og driver sin virksomhet i én og samme enhet, kan 

rapportene nevnt i artikkel 63 nr. 2 annet ledd sammenfattes i 

én rapport. 

Artikkel 83 

Regnskap 

Importøren og første mottaker skal føre separate lager- og 

finansregnskap, med mindre de driver sin virksomhet i én og 

samme enhet. 

På anmodning fra kontrollmyndigheten eller kontrollorganet 

skal det framlegges nærmere opplysninger om transporten fra 

eksportøren i tredjestaten til første mottaker, og fra første 

mottakers lokaler eller lagringsanlegg til mottakerne i 

Fellesskapet. 

Artikkel 84 

Opplysninger om importerte sendinger 

Importøren skal i god tid underrette kontrollorganet eller 

kontrollmyndigheten om hver enkelt sending som skal 

importeres til Fellesskapet, og oppgi 

a) navn og adresse til første mottaker, 

b) alle opplysninger som kontrollorganet eller -myndigheten 

med rimelighet kan kreve, 

i) når det gjelder produkter som er importert i samsvar 

med artikkel 32 i forordning (EF) nr. 834/2007, under-

lagsdokumentene omhandlet i nevnte artikkel, 

ii) når det gjelder produkter som er importert i samsvar 

med artikkel 33 i forordning (EF) nr. 834/2007, en kopi 

av kontrollsertifikatet omhandlet i nevnte artikkel. 

På anmodning fra importørens kontrollorgan eller kontroll-

myndighet skal importøren formidle opplysningene nevnt i 

første ledd til første mottakers kontrollorgan eller kontroll-

myndighet. 

Artikkel 85 

Kontrollbesøk 

Kontrollmyndigheten eller -organet skal kontrollere regnskapet 

nevnt i artikkel 83 i denne forordning og kontrollsertifikatet 

nevnt i artikkel 33 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) 

nr. 834/2007 eller underlagsdokumentene nevnt i artikkel 32 

nr. 1 bokstav c) i sistnevnte forordning. 

Dersom importøren driver importvirksomhet i ulike enheter 

eller lokaler, skal vedkommende på anmodning framlegge 

rapportene nevnt i artikkel 63 nr. 2 annet ledd i denne 

forordning for hvert av disse anleggene. 

KAPITTEL 6 

Kontrollkrav for enheter som deltar i produksjon, bearbeiding 

eller import av økologiske produkter, og som har satt ut hele 

eller deler av den aktuelle virksomheten til tredjemann 

Artikkel 86 

Kontrollordninger 

Når det gjelder virksomhet som er satt ut til tredjemann, skal 

den fullstendige beskrivelsen av enheten nevnt i artikkel 63 

nr. 1 bokstav a) omfatte 

a) en liste over underleverandører med beskrivelse av deres 

virksomhet og en angivelse av de kontrollorganene eller -

myndighetene de er underlagt,  
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b) underleverandørenes skriftlige samtykke til at deres 

driftsenhet underlegges kontrollordningen i avdeling V i 

forordning (EF) nr. 834/2007, 

c) alle konkrete tiltak, herunder blant annet et egnet 

regnskapssystem, som skal treffes i enheten for å sikre at de 

produktene den driftsansvarlige bringer i omsetning, kan 

spores tilbake til leverandørene, selgerne, mottakerne og 

kjøperne, alt etter som. 

KAPITTEL 7 

Kontrollkrav for enheter som bearbeider fôr 

Artikkel 87 

Virkeområde 

Dette kapittelet får anvendelse på alle enheter som driver med 

bearbeiding av produkter nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 for egen eller tredjemanns 

regning. 

Artikkel 88 

Kontrollordninger 

1. Den fullstendige beskrivelsen av enheten nevnt i 

artikkel 63 nr. 1 bokstav a) skal inneholde en angivelse av 

a) hvilke anlegg som benyttes til mottak, bearbeiding og 

lagring av produkter beregnet på bruk som fôrvarer, før og 

etter slike former for virksomhet, 

b) hvilke anlegg som benyttes til lagring av andre produkter 

som brukes i bearbeidingen av fôrvarer, 

c) hvilke anlegg som benyttes til lagring av rengjørings- og 

desinfeksjonsmidler, 

d) der det er nødvendig, en beskrivelse i samsvar med 

artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i direktiv 79/373/EØF av den 

fôrblandingen som den driftsansvarlige har til hensikt å 

produsere, og opplysninger om hvilken dyreart eller 

dyrekategori fôrblandingen er beregnet på, 

e) der det er nødvendig, navnet på de fôrmidlene som den 

driftsansvarlige har til hensikt å bearbeide. 

2. De tiltakene nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav b) som den 

driftsansvarlige skal treffe for å sikre samsvar med reglene for 

økologisk produksjon, skal omfatte opplysninger om tiltakene 

nevnt i artikkel 26. 

3. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skal benytte 

disse tiltakene for å foreta en generell vurdering av risikoene 

knyttet til hver enkelt bearbeidingsenhet og utarbeide en 

kontrollplan. Denne kontrollplanen skal omfatte et minste antall 

stikkprøver, avhengig av de risikoene som antas å foreligge. 

Artikkel 89 

Regnskap 

For at det skal kunne foretas en tilfredsstillende kontroll av 

virksomheten, skal regnskapet nevnt i artikkel 66 inneholde 

opplysninger om fôrmidlenes og tilsetningsstoffenes 

opprinnelse, art og mengde, om salget og om de ferdige 

produktene. 

Artikkel 90 

Kontrollbesøk 

Kontrollbesøkene nevnt i artikkel 65 skal bestå av en 

fullstendig fysisk kontroll av alle lokaler. Videre skal kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet foreta målrettede besøk 

basert på en generell vurdering av mulig risiko for manglende 

samsvar med reglene for økologisk produksjon. 

Kontrollorganet eller -myndigheten skal undersøke særlig nøye 

de kritiske styringspunktene som er påpekt for den drifts-

ansvarlige, med sikte på å fastslå om overvåkings- og kontroll-

virksomheten er korrekt utført. 

Alle lokaler som den driftsansvarlige bruker til sin virksomhet, 

kan kontrolleres så ofte som de foreliggende risikoene tilsier. 

KAPITTEL 8 

Overtredelser og utveksling av opplysninger 

Artikkel 91 

Tiltak ved mistanke om overtredelser og uregelmessigheter 

1. Når en driftsansvarlig mener eller har mistanke om at et 

produkt vedkommende har framstilt, bearbeidet, importert eller 

mottatt fra en annen driftsansvarlig, ikke er i samsvar med 

reglene for økologisk produksjon, skal vedkommende ta 

nødvendige skritt for enten å fjerne enhver henvisning til 

økologisk produksjonsmetode fra produktet, eller for å skille ut 

og identifisere produktet. Den driftsansvarlige kan først foredle 

eller emballere produktet eller bringe det i omsetning når denne 

tvilen er fjernet, med mindre produktet bringes i omsetning uten 

opplysninger som viser til økologisk produksjonsmetode. Ved 

slike tvilstilfeller skal den driftsansvarlige umiddelbart 

underrette kontrollorganet eller -myndigheten. Kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet kan kreve at produktet ikke 

bringes i omsetning med opplysninger som viser til økologisk 

produksjonsmetode, før det på grunnlag av opplysninger fra den 

driftsansvarlige eller andre kilder er godtgjort at tvilen er 

fjernet. 

2. Dersom en kontrollmyndighet eller et kontrollorgan har 

begrunnet mistanke om at en driftsansvarlig har til hensikt å 

bringe et produkt i omsetning som ikke er i samsvar med 

reglene for økologisk produksjon, men som er påført en 

henvisning til økologisk produksjonsmetode, kan kontroll-

myndigheten eller kontrollorganet midlertidig kreve at den 
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driftsansvarlige ikke markedsfører produktet med en slik 

henvisning, i et tidsrom som kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet skal fastsette. Den driftsansvarlige skal ha 

anledning til å uttale seg før kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet treffer en slik beslutning. Den driftsansvarlige 

skal dessuten pålegges å fjerne enhver henvisning til økologisk 

produksjonsmetode fra produktet dersom kontrollmyndigheten 

eller kontrollorganet er sikker på at produktet ikke oppfyller 

kravene til økologisk produksjon. 

Dersom mistanken ikke blir bekreftet innen nevnte tidsrom, 

skal beslutningen nevnt i første ledd oppheves senest ved 

utløpet av dette tidsrommet. Den driftsansvarlige skal 

samarbeide fullt ut med kontrollorganet eller -myndigheten i 

arbeidet med å fjerne mistanken. 

3. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak og sanksjoner som 

er nødvendige for å unngå urettmessig bruk av opplysningene 

nevnt i avdeling IV i forordning (EF) nr. 834/2007 og i denne 

forordnings avdeling III og/eller vedlegg XI. 

Artikkel 92 

Utveksling av opplysninger 

1. Når den driftsansvarlige og dennes underleverandører 

kontrolleres av ulike kontrollmyndigheter eller kontrollorganer, 

skal den driftsansvarlige i erklæringen nevnt i artikkel 63 nr. 2 

på egne vegne og på vegne av underleverandørene samtykke i 

at de ulike kontrollorganene eller kontrollmyndighetene kan 

utveksle opplysninger om den virksomheten de kontrollerer, og 

om hvordan slik utveksling av opplysninger kan finne sted. 

2. Dersom en medlemsstat for et produkt som kommer fra en 

annen medlemsstat og er påført opplysninger som nevnt i 

avdeling IV i forordning (EF) nr. 834/2007 og i denne 

forordnings avdeling III og/eller vedlegg XI, konstaterer uregel-

messigheter eller overtredelser med hensyn til anvendelsen av 

denne forordning, skal den underrette den medlemsstaten som 

har utpekt kontrollorganet eller kontrollmyndigheten, samt 

Kommisjonen om dette. 

AVDELING V 

OVERFØRING AV OPPLYSNINGER TIL KOMMISJONEN, 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

KAPITTEL 1 

Overføring av opplysninger til Kommisjonen 

Artikkel 93 

Statistiske opplysninger 

1. Medlemsstatene skal før 1. juli hvert år sende Kommi-

sjonen de årlige statistiske opplysningene om økologisk 

produksjon nevnt i artikkel 36 i forordning (EF) nr. 834/2007 

ved bruk av et datasystem for elektronisk utveksling av 

dokumenter og opplysninger som stilles til rådighet av Kommi-

sjonen (Eurostat). 

2. De statistiske opplysningene nevnt i nr. 1 skal særlig 

omfatte følgende data: 

a) Antallet økologiske produsenter, foredlingsvirksomheter, 

importører og eksportører. 

b) Den økologiske produksjonen av avlinger samt det dyr-

kingsarealet som er under omlegging, og det dyr-

kingsarealet som brukes til økologisk produksjon. 

c) Antallet økologiske husdyr og mengden økologiske 

animalske produkter. 

d) Data om økologisk industriell produksjon, fordelt på 

virksomhetstype. 

3. Til overføring av de statistiske opplysningene nevnt i nr. 1 

og 2 skal medlemsstatene bruke den sentrale dataportalen som 

stilles til rådighet av Kommisjonen (Eurostat). 

4. De bestemmelsene som gjelder kjennetegnene ved 

statistiske opplysninger og metadata, skal fastsettes innenfor 

rammen av Fellesskapets statistikkprogram på grunnlag av 

maler eller spørreskjemaer som gjøres tilgjengelige via 

systemet nevnt i nr. 1. 

Artikkel 94 

Andre opplysninger 

1. Medlemsstatene skal gi Kommisjonen følgende opplys-

ninger ved bruk av det databehandlingssystemet for elektronisk 

utveksling av dokumenter og opplysninger som Kommisjonen 

(Generaldirektoratet for landbruk og utvikling av 

landdistriktene) gjør tilgjengelig for andre opplysninger enn 

statistiske opplysninger: 

a) Før 1. januar 2009, opplysningene nevnt i artikkel 35 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 834/2007 og deretter ved 

hver endring. 

b) Innen 31. mars hvert år, opplysningene nevnt i artikkel 35 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder 

kontrollmyndigheter og -organer som var godkjent per 

31. desember det foregående året. 

c) Før 1. juli hvert år, alle andre opplysninger som kreves eller 

behøves i samsvar med denne forordning. 

2. Opplysningene skal meddeles, legges inn og ajourføres i 

systemet nevnt i nr. 1 under ansvar av vedkommende 

myndighet nevnt i artikkel 35 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

av myndigheten selv eller av det organet som denne funksjonen 

er delegert til.  
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3. Bestemmelsene om kjennetegnene ved data og metadata 

skal fastsettes på grunnlag av maler eller spørreskjemaer som 

gjøres tilgjengelige via systemet nevnt i nr. 1. 

KAPITTEL 2 

Overgangs- og sluttbestemmelser 

Artikkel 95 

Overgangsbestemmelser 

1. I en overgangsperiode som utløper 31. desember 2010, 

kan storfe tjores i bygninger som allerede fantes før 24. august 

2000, forutsatt at det får mulighet til regelmessig mosjon, og at 

oppdrettet skjer i tråd med kravene til dyrevelferd og i områder 

med komfortabelt strø og med individuelt stell, og forutsatt at 

vedkommende myndighet har godkjent dette tiltaket. 

Vedkommende myndighet kan på anmodning fra enkeltstående 

driftsansvarlige fortsatt godkjenne at dette tiltaket anvendes i en 

begrenset periode som utløper senest 31. desember 2013, med 

det ytterligere vilkåret at kontrollbesøkene nevnt i artikkel 65 

nr. 1 gjennomføres minst to ganger i året. 

2. Vedkommende myndighet kan i en overgangsperiode som 

utløper 31. desember 2010, godkjenne de unntakene med 

hensyn til oppstallingsforhold og dyretetthet som er gitt til 

driftsenheter med husdyrproduksjon på grunnlag av unntaket 

fastsatt i del B nr. 8.5.1 i vedlegg I til forordning (EØF) 

nr. 2092/91. De driftsansvarlige som er omfattet av denne 

forlengelsen, skal framlegge en plan for kontrollmyndigheten 

eller kontrollorganet med en beskrivelse av de ordningene som 

skal sikre overholdelse av reglene for økologisk produksjon ved 

overgangsperiodens utløp. Vedkommende myndighet kan på 

anmodning fra enkeltstående driftsansvarlige fortsatt godkjenne 

at dette tiltaket anvendes i en begrenset periode som utløper 

senest 31. desember 2013, med det ytterligere vilkåret at 

kontrollbesøkene nevnt i artikkel 65 nr. 1 gjennomføres minst 

to ganger i året. 

3. I en overgangsperiode som utløper 31. desember 2010, 

kan den siste oppfôringsfasen for sau og svin beregnet på 

kjøttproduksjon som fastsatt i vedlegg I del B nr. 8.3.4 i 

forordning (EØF) nr. 2092/91, skje innendørs, forutsatt at 

kontrollbesøkene nevnt i artikkel 65 nr. 1 gjennomføres minst 

to ganger i året. 

4. Kastrering av smågriser kan gjennomføres uten bruk av 

anestesi og/eller analgesi i en overgangsperiode som utløper 

31. desember 2011. 

5. I påvente av at det innføres nærmere foredlingsregler for 

fôr til kjæledyr, får nasjonale regler eller, i mangel av slike, 

private standarder som er godkjent eller anerkjent av 

medlemsstatene, anvendelse. 

6. Ved anvendelsen av artikkel 12 nr. 1 bokstav j) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og i påvente av oppføring av 

spesifikke stoffer i samsvar med artikkel 16 bokstav f) i nevnte 

forordning, kan bare produkter som er godkjent av 

vedkommende myndigheter, brukes. 

7. Godkjenninger av ikke-økologiske ingredienser av 

landbruksopprinnelse som er gitt av medlemsstatene i samsvar 

med forordning (EØF) nr. 207/93, kan anses som gitt i samsvar 

med denne forordning. Godkjenninger som er gitt i samsvar 

med artikkel 3 nr. 6 i nevnte forordning, utløper imidlertid 

31. desember 2009. 

8. I en overgangsperiode som utløper 1. juli 2010, kan drifts-

ansvarlige ved merkingen fortsette å anvende bestemmelsene 

fastsatt i forordning (EØF) nr. 2092/91 når det gjelder 

i) systemet for beregning av prosentandelen av økologiske 

ingredienser i næringsmidler, 

ii) kontrollorganets eller kontrollmyndighetens kodenummer 

og/eller navn. 

9. Lagre av produkter som er framstilt, emballert og merket 

før 1. januar 2009 i samsvar med forordning (EØF) nr. 2092/91, 

kan fortsatt bringes i omsetning med ord som viser til økologisk 

produksjon, inntil lagrene er tømt. 

10. Emballasjemateriale som er i samsvar med forordning 

(EØF) nr. 2092/91, kan fortsatt brukes for produkter som 

bringes i omsetning med ord som viser til økologisk produk-

sjon, fram til 1. januar 2012, dersom produktet ellers er i 

samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007. 

Artikkel 96 

Oppheving 

Forordning (EØF) nr. 207/93, (EF) nr. 223/2003 og (EF) 

nr. 1452/2003 oppheves. 

Henvisninger til de opphevede forordningene og til forordning 

(EØF) nr. 2092/91 skal forstås som henvisninger til denne 

forordning og leses som angitt i sammenligningstabellen i 

vedlegg XIV. 
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Artikkel 97 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2009. 

Artikkel 27 nr. 2 bokstav a) og artikkel 58 får imidlertid anvendelse fra 1. juli 2010. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 5. september 2008. 

 For Kommisjonen 

 Mariann FISCHER BOEL 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______   
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VEDLEGG I 

Gjødsel og jordforbedringsmidler nevnt i artikkel 3 nr. 1 

Merknad: 

A: godkjent i henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikkel 16 nr. 3 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 834/2007 

B: godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Sammensatte produkter eller produkter 

som inneholder bare materialene 

oppført nedenfor: 

Husdyrgjødsel 

Produkt bestående av en blanding av dyreekskrementer 

og vegetabilsk materiale (dyrestrø) 

Ikke fra industrilandbruk 

A Tørket husdyrgjødsel og dehydrert 

hønsegjødsel 

Ikke fra industrilandbruk 

A Komposterte dyreekskrementer, 

herunder hønsegjødsel og kompostert 

husdyrgjødsel 

Ikke fra industrilandbruk 

A Flytende dyreekskrementer Bruk etter kontrollert gjæring og/eller passende 

fortynning 

Ikke fra industrilandbruk 

A Kompostert eller gjæret hushold-

ningsavfall 

Produkt framstilt av kildesortert husholdningsavfall som 

er kompostert eller har gjennomgått anaerob gjæring med 

henblikk på biogassproduksjon 

Bare vegetabilsk og animalsk husholdningsavfall 

Bare når det er produsert i et lukket og overvåket inn-

samlingssystem godkjent av medlemsstaten 

Høyeste tillatte konsentrasjoner i mg/kg tørrstoff: 

kadmium: 0,7; kobber: 70; nikkel: 25; bly: 45; sink: 200; 

kvikksølv: 0,4; krom (totalt): 70; krom (VI): 0 

A Torv Bruk begrenset til hagebruk (kommersielt hagebruk, 

blomsterdyrking, tredyrking, planteskoler) 

A Kompost fra soppdyrking Det opprinnelige dyrkingsmediet kan bare være framstilt 

av produkter i dette vedlegget 

A Ekskrementer fra marker 

(markkompost) og insekter 

 

A Guano  

A Kompostert eller gjæret blanding av 

vegetabilsk materiale 

Produkt framstilt av blandinger av vegetabilsk materiale 

som er kompostert eller har gjennomgått anaerob 

gjæring med henblikk på biogassproduksjon 

A Følgende produkter eller biprodukter 

av animalsk opprinnelse: 

blodmel 

hovmel 

hornmel 

beinmel eller degelatinert beinmel 

fiskemel 

kjøttmel 

fjør- og hårmel 

ull 

pels 

hår 

melkeprodukter 

Høyeste tillatte konsentrasjoner av krom (VI) i mg/kg 

tørrstoff: 0 
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Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Produkter og biprodukter av 

vegetabilsk opprinnelse til gjødsling 

Eksempler: mel av oljekaker, kakaoskall, maltspirer 

A Tang og tare og produkter av tang og 

tare 

Når de er framkommet direkte gjennom: 

i) fysiske prosesser, herunder dehydrering, frysing 

og maling 

ii) ekstraksjon med vann eller vandig sur og/eller 

basisk løsning 

iii) gjæring 

A Sagflis og treflis Trevirke som ikke er kjemisk behandlet etter felling 

A Kompostert bark Trevirke som ikke er kjemisk behandlet etter felling 

A Treaske Fra trevirke som ikke er kjemisk behandlet etter felling 

A Bløtt råfosfat Produkt angitt i avsnitt A.2 nr. 7 i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2003/2003(1) om gjødsel 

Kadmiuminnhold på høyst 90 mg/kg av P205 

A Aluminiumkalsiumfosfat Produkt angitt i avsnitt A.2 nr. 6 i vedlegg I til 

forordning 2003/2003 

Kadmiuminnhold på høyst 90 mg/kg av P205 

Må bare brukes på basisk jord (pH > 7,5) 

A Thomasfosfat Produkter angitt i avsnitt A.2 nr. 1 i vedlegg I til 

forordning 2003/2003 

A Kaliumråsalt eller kainitt Produkter angitt i avsnitt A.3 nr. 1 i vedlegg I til 

forordning 2003/2003 

A Kaliumsulfat, eventuelt med innhold 

av magnesiumsalt 

Produkt framstilt av kaliumråsalt gjennom fysisk 

ekstraksjon, eventuelt med innhold av magnesiumsalt 

A Vinasse og vinasseekstrakt Unntatt vinasse fra salmiakkproduksjon 

A Kalsiumkarbonat 

(kritt, mergel, kalksteinsmel, 

kalkholdige havalger (maerl), 

fosfatholdig kritt) 

Bare naturlig forekommende 

A Magnesium- og kalsiumkarbonat Bare naturlig forekommende 

f.eks. dolomittkalk, malt magnesium, kalkstein 

A Magnesiumsulfat (kiseritt) Bare naturlig forekommende 

A Kalsiumkloridløsning Behandling av blader på epletrær etter påvist 

kalsiummangel 

A Kalsiumsulfat (gipsstein) Produkter angitt i nr. 1 i vedlegg I D til forordning 

2003/2003 

Bare naturlig forekommende 

A Kalkslam fra sukkerproduksjon Biprodukt fra sukkerproduksjon fra sukkerbete 

A Kalkslam fra produksjon av 

vakuumsalt 

Biprodukt fra produksjon av vakuumsalt fra saltlake 

som finnes i fjell 

A Rent svovel Produkter angitt i avsnitt D.3 i vedlegg I til forordning 

2003/2003 

A Sporstoffer Uorganiske mikronæringsstoffer oppført i del E i 

vedlegg I til forordning 2003/2003 

A Natriumklorid Bare steinsalt 

A Steinmel og leire  

(1) EUT L 304 av 21.11.2003, s. 1. 

  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/73 

 

VEDLEGG II 

Pesticider — plantevernmidler nevnt i artikkel 5 nr. 1 

Merknad: 

A: godkjent i henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikkel 16 nr. 3 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 834/2007 

B: godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 

1. Stoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Azadiraktin utvunnet av Azadirachta 

indica (Neem-tre) 

Insektmiddel 

A Bivoks Sårbalsam 

A Gelatin Insektmiddel 

A Hydrolyserte proteiner Lokkemiddel. Bare til godkjent bruk sammen med 

andre egnede produkter fra denne listen 

A Lecitin Soppdrepende middel 

A Planteoljer (f.eks. olje av mynte, furu 

og karve) 

Insektmiddel, middmiddel, soppdrepende middel og 

spiringshemmere 

A Pyretriner utvunnet av Chrysanthemum 

cinerariaefolium 

Insektmiddel 

A Kvassia utvunnet av Quassia amara Insektmiddel, repellent 

A Rotenon utvunnet av Derris spp., 

Lonchocarpus spp. og Terphrosia spp. 

Insektmiddel 

2. Mikroorganismer som brukes til biologisk bekjempelse av skadedyr og sykdommer 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Mikroorganismer (bakterier, virus og 

sopp) 

 

3. Stoffer som produseres av mikroorganismer 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Spinosad Insektmiddel 

Bare dersom det treffes tiltak for å minimere risikoen 

for viktige parasittoider og risikoen for utvikling av 

resistens 

4. Stoffer som skal brukes i feller og/eller dispensere 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Diammoniumfosfat Lokkemiddel, bare til bruk i feller 
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Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Feromoner Lokkemiddel; middel som forstyrrer seksuell atferd; 

bare til bruk i feller og dispensere 

A Pyretroider (bare deltametrin eller 

lambdacyhalotrin) 

Insektmiddel; bare til bruk i feller med særlige 

lokkemidler; bare mot Bactrocera oleae og Ceratitis 

capitata Wied. 

5. Preparater til overflatespredning mellom dyrkede planter 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Jernfosfat (jern(III)ortofosfat) Bløtdyrmiddel 

6. Andre stoffer som tradisjonelt brukes i økologisk landbruk 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Kobber i form av kobberhydroksid, 

kobberoksyklorid, (trebasisk) kobber-

sulfat, kobberoksid, kobberoktanoat 

Soppdrepende middel 

Inntil 6 kg kobber per hektar per år 

For flerårige avlinger kan medlemsstatene som et 

unntak fra forrige ledd beslutte at grensen på 6 kg 

kobber kan overskrides i et gitt år, forutsatt at den 

gjennomsnittlige mengden som faktisk er anvendt i 

en femårig periode bestående av inneværende år og 

de fire foregående årene, ikke overskrider 6 kg 

A Etylen Middel til ettermodning av bananer, kiwier og 

daddelplommer; ettermodning av sitrusfrukt bare 

som ledd i en strategi for å forebygge skader på 

sitrusfrukt forårsaket av bananfluer; blomster-

induksjon av ananas; spiringshemming i poteter og 

løk 

A Kaliumsalt av fettsyrer (kaliumsåpe) Insektmiddel 

A Kalialun (aluminiumsulfat) (kalinitt) Forhindrer modning av bananer 

A Svovelpolysulfid (kalsiumpolysulfid) Soppdrepende middel, insektmiddel, middmiddel 

A Parafinolje Insektmiddel, middmiddel 

A Mineraloljer Insektmiddel, soppdrepende middel 

Bare til frukttrær, vinstokker, oliventrær og tropiske 

avlinger (f.eks. bananer) 

A Kaliumpermanganat Soppdrepende middel, bakteriedrepende middel; bare 

til frukttrær, oliventrær og vinstokker 

A Kvartssand Repellent 

A Svovel Soppdrepende middel, middmiddel, repellent 

7. Andre stoffer 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Kalsiumhydroksid Soppdrepende middel 

Bare til frukttrær, herunder i planteskoler, for å 

bekjempe Nectria galligena 

A Kaliumhydrogenkarbonat Soppdrepende middel 
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VEDLEGG III 

Minste areal innendørs og utendørs og andre særtrekk ved lokalene for de forskjellige dyreartene og 

produksjonstypene nevnt i artikkel 10 nr. 4 

1. Storfe, dyr av hestefamilien, sau, geit og svin  

 Innendørsareal (nettoareal tilgjengelig for dyrene) 
Utendørsareal (mosjonsareal, unntatt 

beitemark) 

 
Minste levendevekt 

(kg) 
m2/dyr m2/dyr 

Avls- og oppfôringsstorfe og 

avls- og oppfôringsdyr av 

hestefamilien 

inntil 100 1,5 1,1 

inntil 200 2,5 1,9 

inntil 350 4,0 3 

over 350 5 og minst 1 m2/100 kg 3,7 og minst 0,75 m2/100 kg 

Melkekyr  6 4,5 

Avlsokser  10 30 

Sauer og geiter  1,5 per sau/geit 2,5 

 0,35 per lam/kje 0,5 

Purker med smågriser på 

inntil 40 dager 

 7,5 per purke 2,5 

Oppfôringssvin inntil 50 0,8 0,6 

inntil 85 1,1 0,8 

inntil 110 1,3 1 

Smågriser over 40 dager og 

inntil 30 kg  

0,6 0,4 

Avlssvin  2,5 per hunndyr 1,9 

 6 per hanndyr 

Dersom innhegninger 

brukes til naturlig 

bedekning: 10 m2/avlsråne 

8,0 

2. Fjørfe 

 
Innendørsareal 

(nettoareal tilgjengelig for dyrene) Utendørsareal 

(m2 areal tilgjengelig på skift/dyr) 

 Antall dyr/m2 
cm 

vagle/dyr 
rede 

Verpehøner 6 18 7 verpehøner per 

rede eller, ved 

felles rede, 

120 cm2/fugl 

4, forutsatt at grensen på 170 kg 

N/ha/år ikke overskrides 

Oppfôringsfjørfe  

(i faste lokaler) 

10 med høyst 

21 kg levende-

vekt/m2 

20 (bare 

for 

perlehøns) 

 4 per broiler og perlehøns 

4,5 per and 

10 per kalkun 

15 per gås 

For alle nevnte arter skal ikke grensen 

på 170 kg N/ha/år overskrides 



Nr. 47/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

 
Innendørsareal 

(nettoareal tilgjengelig for dyrene) Utendørsareal 

(m2 areal tilgjengelig på skift/dyr) 

 Antall dyr/m2 
cm 

vagle/dyr 
rede 

Oppfôringsfjørfe i 

mobile lokaler 

16(1) i mobile 

fjørfehus med 

høyst 30 kg 

levendevekt/m2 

  2,5, forutsatt at grensen på 170 kg 

N/ha/år ikke overskrides 

(1) Bare i mobile hus der gulvarealet ikke overstiger 150 m2. 
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VEDLEGG IV 

Høyeste antall dyr per hektar som nevnt i artikkel 15 nr. 2 

Kategori eller art 
Høyeste antall dyr per hektar 

(tilsvarende 170 kg N/ha/år) 

Dyr av hestefamilien på over seks måneder  2 

Oppfôringskalver 5 

Annet storfe på under ett år 5 

Storfe som er fra ett til under to år, hanner 3,3 

Storfe som er fra ett til under to år, hunner 3,3 

Storfe som er to år og eldre, hanner 2 

Avlskviger 2,5 

Oppfôringskviger 2,5 

Melkekyr 2 

Melkekyr tatt ut av produksjon 2 

Andre kyr  2,5 

Avlskaniner, hunner  100 

Søyer  13,3 

Geiter  13,3 

Smågriser 74 

Avlspurker  6,5 

Oppfôringssvin  14 

Andre svin 14 

Broilere 580 

Verpehøner 230 
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VEDLEGG V 

Fôrmidler nevnt i artikkel 22 nr. 1, 2 og 3 

1. IKKE-ØKOLOGISKE FÔRMIDLER AV VEGETABILSK OPPRINNELSE 

1.1.  Korn samt produkter og biprodukter av disse: 

— havre i form av korn, flak, fôrmel, skallmel og kli 

— bygg i form av korn, proteiner og fôrmel 

— ris i form av kimekspeller 

— hirse i form av korn 

— rug i form av korn og fôrmel 

— sorghum i form av korn 

— hvete i form av korn, fôrmel, kli, glutenfôr, gluten og kim 

— spelthvete i form av korn 

— rughvete i form av korn 

— mais i form av korn, kli, fôrmel, kimekspeller og gluten 

— maltspirer 

— mask 

1.2.  Oljeholdige frø og frukter samt produkter og biprodukter av disse: 

— rapsfrø, rapsekspeller og rapsskall 

— soya i form av bønner, ristede, ekspeller og skall 

— solsikke i form av frø og ekspeller 

— bomull i form av frø og ekspeller 

— lin i form av frø og ekspeller 

— sesam i form av frø og ekspeller 

— palmekjerner i form av ekspeller 

— gresskarfrø i form av ekspeller 

— oliven, olivenpulp 

— vegetabilske oljer (fra fysisk ekstraksjon) 

1.3.  Belgvekstfrø samt produkter og biprodukter av disse: 

— kikerter i form av frø, fôrmel og kli 

— perlebønner i form av frø, fôrmel og kli 

— fôrskolm i form av frø som har gjennomgått varmebehandling, fôrmel og kli 

— erter i form av frø, fôrmel og kli 

— bønnevikker i form av frø, fôrmel og kli  
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— hestebønner i form av frø, fôrmel og kli 

— vikker i form av frø, fôrmel og kli 

— lupiner i form av frø, fôrmel og kli 

1.4. Rot- og knollvekster samt produkter og biprodukter av disse: 

— sukkerbetepulp 

— poteter 

— søtpoteter i form av rotknoller 

— potetpulp (biprodukt ved ekstraksjon av potetstivelse) 

— potetstivelse 

— potetprotein  

— maniok 

1.5.  Andre frø og frukter samt produkter og biprodukter av disse: 

— johannesbrød 

— johannesbrødbelger og johannesbrødmel 

— gresskar 

— sitrusfruktmasse 

— epler, kveder, pærer, ferskener, fikener, druer og pressrester av disse 

— kastanjer 

— valnøttekspeller 

— hasselnøttekspeller 

— kakaoskall og kakaoekspeller 

— eikenøtter 

1.6.  Fôr, herunder grovfôr: 

— luserne 

— lusernemel 

— kløver 

— kløvermel 

— gress (fra fôrvekster) 

— gressmel 

— høy 

— ensilasje 

— halm av korn  

— rotvekster til fôr  
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1.7.  Andre planter samt produkter og biprodukter av disse: 

— melasse 

— algemel (framstilt ved tørking og maling av tang og tare som vaskes for å redusere jodinnholdet) 

— pulvere og ekstrakter av planter 

— vegetabilske proteinekstrakter (bare til unge dyr) 

— krydder 

— krydderurter 

2. FÔRMIDLER AV ANIMALSK OPPRINNELSE 

2.1.  Melk og melkeprodukter: 

— rå melk 

— melkepulver 

— skummetmelk, skummetmelkpulver 

— kjernemelk, kjernemelkpulver 

— myse, mysepulver, mysepulver med lavt sukkerinnhold, myseproteinpulver (ekstrahert ved fysisk 

behandling) 

— kaseinpulver 

— laktosepulver 

— ostemasse og surmelk 

2.2. Fisk og andre saltvannsdyr samt produkter og biprodukter av disse: 

På følgende vilkår: Produktene skal bare komme fra bærekraftige fiskerier og skal bare brukes for andre arter 

enn planteetere. 

— fisk 

— fiskeolje og torskelevertran, ikke raffinert 

— autolysater fra fisk, bløtdyr eller krepsdyr  

— hydrolysater og proteolysater framstilt ved enzymprosess, også i løselig form, bare til unge dyr 

— fiskemel 

2.3.  Egg og eggprodukter: 

— egg og eggprodukter til bruk som fjørfefôr, fortrinnsvis fra samme driftsenhet 

3. FÔRMIDLER AV MINERALSK OPPRINNELSE 

3.1.  Natrium: 

— ikke raffinert havsalt 

— ubehandlet steinsalt 

— natriumsulfat 

— natriumkarbonat 
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— natriumhydrogenkarbonat 

— natriumklorid 

3.2. Kalium: 

— kaliumklorid 

3.3.  Kalsium: 

— kalkalger (maerl) 

— skall fra akvatiske dyr (herunder bein fra tiarmet blekksprut) 

— kalsiumkarbonat 

— kalsiumlaktat 

— kalsiumglukonat 

3.4.  Fosfor: 

— defluorinert dikalsiumfosfat 

— defluorinert monokalsiumfosfat 

— mononatriumfosfat 

— kalsiummagnesiumfosfat 

— kalsiumnatriumfosfat 

3.5.  Magnesium: 

— magnesiumoksid (vannfritt magnesium) 

— magnesiumsulfat 

— magnesiumklorid 

— magnesiumkarbonat 

— magnesiumfosfat 

3.6.  Svovel: 

— natriumsulfat 

 ______   
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VEDLEGG VI 

Fôrtilsetninger og visse stoffer som brukes i fôrvarer, som nevnt i artikkel 22 nr. 4 

1. FÔRTILSETNINGER 

Fôrtilsetninger må være godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 om 

tilsetningsstoffer i fôrvarer(1). 

1.1.  Ernæringsmessige tilsetningsstoffer 

a)  Vitaminer 

— vitaminer framstilt av råstoffer som er naturlig til stede i fôrvarer 

— syntetiske vitaminer som er identiske med naturlige vitaminer, til dyr med én mage 

— syntetiske vitaminer av type A, D og E som er identiske med naturlige vitaminer for drøvtyggere, 

etter forhåndsgodkjenning fra medlemsstaten basert på en vurdering av mulighetene for 

økologiske drøvtyggere til å få i seg de nødvendige mengdene av disse vitaminene gjennom sine 

fôrrasjoner 

b)  Sporstoffer 

E1 Jern: 

 jern(II)karbonat 

 jern(II)sulfat, monohydrat og/eller heptahydrat 

 jern(III)oksid 

E2 Jod: 

 kalsiumjodat, vannfritt 

 kalsiumjodat, heksahydrat 

 natriumjodid 

E3 Kobolt: 

 kobolt(II)sulfat, monohydrat og/eller heptahydrat 

 basisk kobolt(II)karbonat, monohydrat 

E4: Kobber: 

 kobber(II)oksid 

 basisk kobber(II)karbonat, monohydrat 

 kobber(II)sulfat, pentahydrat 

E5 Mangan: 

 mangan(II)karbonat 

 mangan(II)oksid og mangan(III)oksid 

 mangan(II)sulfat, mono- og/eller tetrahydrat 

E6 Sink: 

 sinkkarbonat 

 sinkoksid 

 sinksulfat, mono- og/eller heptahydrat 

E7 Molybden: 

 ammoniummolybdat, natriummolybdat 

E8 Selen: 

 natriumselenat 

 natriumselenitt 

1.2.  Avlstekniske tilsetningsstoffer 

Enzymer og mikroorganismer  

  

(1) EUT L 268 av18.10.2003, s. 29. 
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1.3.  Teknologiske tilsetningsstoffer 

a)  Konserveringsmidler 

E 200 Sorbinsyre 

E 236 Maursyre(*) 

E 260 Eddiksyre(*) 

E 270 Melkesyre(*) 

E 280 Propionsyre(*) 

E 330 Sitronsyre 

(*) Til ensilasje: bare når værforholdene ikke tillater tilstrekkelig gjæring. 

b)  Antioksiderende stoffer 

E 306 — Tokoferolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse brukt som antioksidant 

c)  Bindemidler og antiklumpemidler  

E 470 Kalsiumstearat av naturlig opprinnelse 

E 551b Kolloidal silisiumoksid 

E 551c Kiselgur 

E 558 Bentonitt 

E 559 Kaolinleire 

E 560 Naturlig blanding av steatitt og kloritt 

E 561 Vermikulitt 

E 562 Sepiolitt 

E 599 Perlitt 

d)  Tilsetningsstoffer i ensilasje 

Enzymer, gjær og bakterier kan brukes som tilsetningsstoffer i ensilasje. 

Bruken av melkesyre, maursyre, propionsyre og eddiksyre i ensilasjeproduksjon skal tillates bare når 

værforholdene ikke tillater tilstrekkelig gjæring. 

2. VISSE PRODUKTER SOM BRUKES I FÔRVARER 

Det oppførte stoffet må være godkjent i henhold til rådsdirektiv 82/471/EØF om visse produkter som brukes i 

fôrvarer(1). 

Gjær: 

Saccharomyces cerevisiae 

Saccharomyces carlsbergiensis 

3. STOFFER TIL ENSILASJEPRODUKSJON 

— havsalt 

— ubehandlet steinsalt 

— myse 

— sukker 

— sukkerbetepulp 

— mel 

— melasse 

 ______   

  

(1) EFT L 213 av 21.7.1982, s. 8. 



Nr. 47/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

VEDLEGG VII 

Produkter til rengjøring og desinfisering som nevnt i artikkel 23 nr. 4 

Produkter til rengjøring og desinfisering av bygninger og anlegg for husdyrproduksjon: 

— Kalium- og natriumsåpe 

— Vann og damp 

— Kalkmelk 

— Kalk 

— Ulesket kalk 

— Natriumhypokloritt (f.eks. flytende blekemiddel) 

— Kaustisk soda 

— Kaustisk kali 

— Hydrogenperoksid  

— Naturlige planteessenser 

— Sitronsyre, pereddiksyre, maursyre, melkesyre, oksalsyre og eddiksyre 

— Alkohol 

— Salpetersyre (meieriutstyr) 

— Fosforsyre (meieriutstyr) 

— Formaldehyd 

— Produkter til rengjøring og desinfisering av spener og melkeutstyr 

— Natriumkarbonat 

 ______   
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VEDLEGG VIII 

Visse produkter og stoffer som brukes i produksjonen av foredlede økologiske næringsmidler som nevnt i 

artikkel 27 nr. 1 bokstav a) 

Merknad: 

A: godkjent i henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikkel 21 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 

B: godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 

DEL A – NÆRINGSMIDDELTILSETNINGER, HERUNDER BÆRERE 

Ved beregning av den prosentandelen nevnt i artikkel 23 nr. 4 bokstav a) ii) i forordning (EF) nr. 834/2007 skal 

næringsmiddeltilsetninger som er merket med en asterisk i kolonnen for kodenummer, anses som ingredienser av 

landbruksopprinnelse. 

Godkjenning Kode Navn 

Bearbeiding av 

næringsmidler av 

Særlige vilkår 

vegetabilsk 

opprinnelse 

animalsk 

opprinnelse 

A E 153 Vegetabilsk 

karbon 

 X Geitost i aske 

Morbier-ost 

A E 160b* Annattoekstrakter, 

bixin, norbixin 

 X Red Leicester-ost 

Double Gloucester-ost 

Cheddar 

Mimolette-ost 

A E 170 Kalsiumkarbonat X X Skal ikke brukes til farging eller til-

setning av kalsium i produkter 

A E 220 

eller 

Svoveldioksid X X I fruktviner(*) uten tilsatt sukker (her-

under eplesider og pæresider) eller i 

mjød: 50 mg(**) 

E 224 Kaliumdisulfitt X X For eplesider og pæresider med til-

setning av sukker eller konsentrat av 

juice etter gjæring: 100 mg(**) 

(*) I denne sammenhengen menes med 

«fruktvin» vin framstilt av annen 

frukt enn druer. 

(**) Høyeste tillatte innhold fra alle 

kilder, uttrykt som SO2 i mg/l. 

A E 250 

eller 

Natriumnitritt  X For kjøttprodukter(1): 

 E 252 Kaliumnitrat  X For E 250: veiledende tilsatt mengde 

uttrykt som NaNO2: 80 mg/kg 

For E 252: veiledende tilsatt mengde 

uttrykt som NaNO3: 80 mg/kg 

For E 250: største tillatte restmengde 

uttrykt som NaNO2: 50 mg/kg 

For E 252: største tillatte restmengde 

uttrykt som NaNO3: 50 mg/kg 

A E 270 Melkesyre X X  

A E 290 Karbondioksid X X  

A E 296 Eplesyre X   

A E 300 Askorbinsyre X X Kjøttprodukter(2) 

A E 301 Natriumaskorbat  X Kjøttprodukter(2) i forbindelse med 

nitrater eller nitritter 
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Godkjenning Kode Navn 

Bearbeiding av 

næringsmidler av 

Særlige vilkår 

vegetabilsk 

opprinnelse 

animalsk 

opprinnelse 

A E 306* Tokoferolrikt 

ekstrakt 

X X Antioksidant til fettstoffer 

A E 322* Lecitiner X X Melkeprodukter(2) 

A E 325 Natriumlaktat  X Melkebaserte produkter og  

kjøttprodukter 

A E 330 Sitronsyre X   

A E 331 Natriumsitrater  X  

A E 333 Kalsiumsitrater X   

A E 334 Vinsyre (L(+)–) X   

A E 335 Natriumtartrater X   

A E 336 Kaliumtartrater X   

A E 341 (i) Monokalsium-

fosfat 

X  Hevemiddel for selvhevende mel 

A E 400 Alginsyre X X Melkebaserte produkter(2) 

A E 401 Natriumalginat X X Melkebaserte produkter(2) 

A E 402 Kaliumalginat X X Melkebaserte produkter(2) 

A E 406 Agar X X Melkebaserte produkter og 

kjøttprodukter(2) 

A E 407 Karragenan X X Melkebaserte produkter(2) 

A E 410* Johannesbrød-

kjernemel 

X X  

A E 412* Guarkjernemel X X  

A E 414* Arabisk gummi X X  

A E 415 Xantangummi X X  

A E 422 Glyserol X  For planteekstrakter 

A E 440 (i)* Pektin X X Melkebaserte produkter(2) 

A E 464 Hydroksypropyl-

metylcellulose 

X X Innkapslingsmateriale for kapsler 

A E 500 Natrium-

karbonater 

X X «Dulce de leche»(3), rømmesmør og 

surmelksost(2) 

A E 501 Kaliumkarbonater X   

A E 503 Ammonium-

karbonater 

X   

A E 504 Magnesium-

karbonater 

X   

A E 509 Kalsiumklorid  X Koagulering av melk 

A E 516 Kalsiumsulfat X  Bærer 

A E 524 Natriumhydroksid X  Overflatebehandling av «Laugengebäck» 

A E 551 Silisiumdioksid X  Antiklumpemiddel for urter og krydder 
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Godkjenning Kode Navn 

Bearbeiding av 

næringsmidler av 

Særlige vilkår 

vegetabilsk 

opprinnelse 

animalsk 

opprinnelse 

A E 553b Talkum X X Overflatebehandlingsmiddel for kjøtt-

produkter 

A E 938 Argon X X  

A E 939 Helium X X  

A E 941 Nitrogen X X  

A E 948 Oksygen X X  

(1) Dette tilsetningsstoffet kan brukes bare dersom det er godtgjort overfor vedkommende myndighet at det ikke finnes noe 

teknologisk alternativ tilgjengelig som gir samme garanti og/eller gjør det mulig å bevare produktets særlige egenskaper. 

(2) Begrensningen gjelder bare for animalske produkter. 

(3) «Dulce de leche» eller «Confiture de lait» er en myk, søt, brun krem laget av søtet, fortykket melk. 
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DEL B  –  TEKNISKE HJELPESTOFFER OG ANDRE PRODUKTER SOM KAN BRUKES VED FORED-

LING AV ØKOLOGISK FRAMSTILTE INGREDIENSER AV LANDBRUKSOPPRINNELSE 

Merknad: 

A: godkjent i henhold til forordning (EØF) nr. 2092/91 og videreført ved artikkel 21 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 

B: godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 

 

Godkjenning Navn 

Bearbeiding av 

næringsmidler av 

vegetabilsk 

opprinnelse 

Bearbeiding av 

næringsmidler 

av animalsk 

opprinnelse 

Særlige vilkår 

A Vann X X Drikkevann som definert i råds-

direktiv 98/83/EF 

A Kalsiumklorid X  Koaguleringsmiddel 

A Kalsiumkarbonat X   

 Kalsiumhydroksid X   

A Kalsiumsulfat X  Koaguleringsmiddel 

A Magnesiumklorid (eller 

nigari) 

X  Koaguleringsmiddel 

A Kaliumkarbonat X  Tørking av druer 

A Natriumkarbonat X  Produksjon av sukker 

A Melkesyre  X Til regulering av pH-verdien i 

saltlaken som brukes i oste-

produksjon(1) 

A Sitronsyre X X Til regulering av pH-verdien i 

saltlaken som brukes i oste-

produksjon(1) 

Produksjon av olje fra og 

hydrolyse av stivelse(2) 

A Natriumhydroksid X  Produksjon av sukker Produk-

sjon av olje fra rapsfrø 

(Brassica spp.) 

A Svovelsyre X X Produksjon av gelatin(1) 

Produksjon av sukker(2) 

A Saltsyre  X Produksjon av gelatin 

Til regulering av pH-verdien i 

saltlaken som brukes ved fram-

stilling av ostene Gouda, Eda-

mer, Maasdammer, Boerenkaas, 

Friese og Leidse Nagelkaas 

A Ammoniumhydroksid  X Produksjon av gelatin 

A Hydrogenperoksid  X Produksjon av gelatin 

A Karbondioksid X X  

A Nitrogen X X  

A Etanol X X Løsemiddel 

A Garvesyre X  Filtreringshjelpemiddel 

A     

A Eggalbumin X   

A Kasein X   

A Gelatin X   

A Fiskelim X   

A Vegetabilske oljer X X Smøremiddel, slippmiddel eller 

skumdempende middel 
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Godkjenning Navn 

Bearbeiding av 

næringsmidler av 

vegetabilsk 

opprinnelse 

Bearbeiding av 

næringsmidler 

av animalsk 

opprinnelse 

Særlige vilkår 

A Silisiumdioksid i form av gel 

eller kolloidal løsning 

X   

A Aktivt karbon X   

A Talkum X  I samsvar med spesifikke 

renhetskriterier for tilsetnings-

stoffet E 553b 

A Bentonitt X X Fortykningsmiddel for mjød(1) 

I samsvar med spesifikke 

renhetskriterier for tilsetnings-

stoffet E 558 

A Kaolin X X Propolis(1) 

I samsvar med spesifikke 

renhetskriterier for tilsetnings-

stoffet E 559 

A Cellulose X X Produksjon av gelatin(1) 

A Kiselgur X X Produksjon av gelatin(1) 

A Perlitt X X Produksjon av gelatin(1) 

A Hasselnøttskall X   

A Rismel X   

A Bivoks X  Slippmiddel 

A Karnaubavoks X  Slippmiddel 

(1) Begrensningen gjelder bare for animalske produkter. 

(2) Begrensningen gjelder bare for planteprodukter. 
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VEDLEGG IX 

Ingredienser av landbruksopprinnelse som ikke er økologisk produsert i henhold til artikkel 28 

1. UFOREDLEDE PLANTEPRODUKTER OG AVLEDEDE PRODUKTER FRAMSTILT VED PROSESSER 

1.1.  Spiselige frukter, nøtter og frø: 

— eikenøtter Quercus spp. 

— kolanøtter Cola acuminata 

— stikkelsbær Ribes uva-crispa 

— pasjonsfrukt Passiflora edulis 

— bringebær (tørkede) Rubus idaeus 

— rødrips (tørkede) Ribes rubrum 

1.2.  Spiselige kryddere og urter: 

— peruviansk pepper Schinus molle L. 

— pepperrotfrø Armoracia rusticana 

— galanga Alpinia officinarum 

— saflor Carthamus tinctorius 

— brønnkarse Nasturtium officinale 

1.3.  Diverse: 

Alger, herunder tang og tare, som er tillatt i bearbeidingen av ikke-økologiske næringsmidler 

2. PLANTEPRODUKTER 

2.1.  Fettstoffer, også raffinerte, men ikke kjemisk modifiserte, framstilt av andre planter enn: 

— kakao Theobroma cacao 

— kokos Cocos nucifera 

— oliven Olea europaea 

— solsikke Helianthus annuus 

— palme Elaeis guineensis 

— raps Brassica napus, rapa 

— saflortistel Carthamus tinctorius 

— sesam Sesamum indicum 

— soya Glycine max 

2.2.  Sukker, stivelse og andre produkter fra korn og rotknoller: 

— fruktose 

— rispapir 

— tynt usyret brød 

— risstivelse og stivelse av voksaktig mais som ikke er kjemisk modifisert  
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2.3.  Diverse: 

— erteprotein Pisum spp. 

— rom, utelukkende framstilt av sukkerrørsaft 

— kirsebærbrennevin framstilt av frukter og aromaer som nevnt i artikkel 27 nr. 1 bokstav c) 

3. ANIMALSKE PRODUKTER 

Vannorganismer som ikke stammer fra akvakultur, og som er tillatt i bearbeiding av ikke-økologiske 

næringsmidler: 

— gelatin 

— mysepulver «herasuola» 

— tarmer 

 ______   
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VEDLEGG X 

Arter som det finnes økologisk framstilte frø eller settepoteter av, i tilstrekkelige mengder og for et stort antall 

sorter i alle deler av Fellesskapet som nevnt i artikkel 45 nr. 3 

 ______   
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VEDLEGG XI 

Fellesskapslogo, nevnt i artikkel 57 

A. EN FELLESSKAPSLOGO 

1. Vilkår for gjengivelse og bruk av fellesskapslogoen 

1.1.  Fellesskapslogoen nevnt ovenfor skal være i samsvar med malene i del B.2 i dette vedlegg. 

1.2.  De opplysningene som skal inngå i logoen, er oppført i del B.3 i dette vedlegg. Det er mulig å bruke logoen sammen med angivelsen nevnt i 

vedlegget til rådsforordning (EF) nr. 834/2007. 

1.3.  Ved bruk av EF-logoen og angivelsene i del B.3 i dette vedlegg skal de tekniske forskriftene for reproduksjon som er fastsatt i den grafiske 

håndboken i del B.4 i dette vedlegg, følges.  
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B.2. Maler 

Español Čeština Dansk 

 
Deutsch Deutsch Eesti keel 

 
Eesti keel Eλλαδα English 

 
Français Italiano Latviešu valoda 

 
Lietuvių kalba Magyar Malti 
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Nederlands Polski Português 

 
Slovenčina (slovenský jazyk) Slovenščina (slovenski jezik) Suomi 

 
Svenska Български Română 

 
Nederlands/Français Suomi/Svenska Français/Deutsch 
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B.3.  Angivelser som skal være med i fellesskapslogoen 

B.3.1.  Enkeltangivelser 

BG:  БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 

ES:  AGRICULTURA ECOLÓGICA 

CS:  EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 

DA:  ØKOLOGISK JORDBRUG 

DE:  BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU 

ET:  MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS 

EL:  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

EN:  ORGANIC FARMING 

FR:  AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

IT:  AGRICOLTURA BIOLOGICA 

LV:  BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA 

LT:  EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS 

HU:  ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS 

MT:  AGRIKULTURA ORGANIKA 

NL:  BIOLOGISCHE LANDBOUW 

PL:  ROLNICTWO EKOLOGICZNE 

PT:  AGRICULTURA BIOLÓGICA 

RO:  AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ 

SK:  EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO 

SL:  EKOLOŠKO KMETIJSTVO 

FI:  LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO 

SV:  EKOLOGISKT JORDBRUK  
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B.3.2. Kombinasjon av to angivelser 

Kombinasjoner av to angivelser på språkene nevnt i B.3.1 er tillatt, forutsatt at de oppføres som vist i eksemplene nedenfor: 

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW — AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO — EKOLOGISKT JORDBRUK 

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE — BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT 

B.4.  Grafisk håndbok 

INNHOLD 

1. Innledning 

2. Alminnelig bruk av logoen 

2.1.  Logoen i farger (referansefarger) 

2.2.  Logoen i én farge: logoen i svart-hvitt 

2.3.  Kontrast mot bakgrunnsfarger 

2.4.  Typografi 

2.5.  Språkversjon 

2.6.  Forminsket størrelse 

2.7.  Særlige vilkår for bruk av logoen 

3. Originaler på bromidpapir 

3.1.  Logoen i to farger 

3.2.  Logoen i konturtegning 

3.3.  Logoen i én farge: logoen i svart-hvitt 

3.4.  Fargeprøver 

1. INNLEDNING 

Den grafiske håndboken er ment å være et hjelpemiddel for driftsansvarlige ved trykking av logoen. 
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2. ALMINNELIG BRUK AV LOGOEN 

2.1.  Logoen i farger (referansefarger) 

Når logoen i farger brukes, skal det enten benyttes spesialfarger (Pantone) eller firfargetrykk. Referansefargene er oppført nedenfor. 

Logoen i pantone 

 

Logoen i firfargetrykk 

 

2.2.  Logoen i én farge: logoen i svart-hvitt 

Logoen i svart-hvitt kan brukes som vist nedenfor: 
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2.3.  Kontrast mot bakgrunnsfarger 

Dersom logoen i farger brukes på en farget bakgrunn som gjør at det blir vanskelig å lese teksten, kan logoen settes inn i en avgrensende 

sirkel slik at logoen trer tydeligere fram mot bakgrunnen, som vist nedenfor: 

Logoen på farget bakgrunn 

 

2.4.  Typografi 

Teksten settes med Frutiger eller Myriad bold condensed med versaler. 

Skriftstørrelsen skal forminskes i samsvar med reglene i avsnitt 2.6. 

2.5.  Språkversjon 

Logoen kan brukes i den eller de språkversjonene som ønskes, i samsvar med spesifikasjonene i B.3. 

2.6.  Forminsket størrelse 

Dersom det er nødvendig å forminske logoen for å kunne bruke den på forskjellige typer etiketter, gjelder følgende minstemål: 

a) For en logo med enkeltangivelse: minstemål 20 mm i diameter. 
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b) For en logo med en kombinasjon av to angivelser: minstemål 40 mm i diameter. 

 

2.7.  Særlige vilkår for bruk av logoen 

Formålet med logoen er å tilføre produktene en særlig verdi. Det vil derfor være mest hensiktsmessig å bruke logoen i farger. Den vil da 

være mer iøynefallende og gjenkjennes lettere og raskere av forbrukerne. 

Ensfarget logo (svart-hvitt) som vist i avsnitt 2.2 bør bare brukes når det ikke er praktisk gjennomførbart å bruke logoen i farger. 

3. ORIGINALER PÅ BROMIDPAPIR 

3.1.  Logoen i to farger 

— Enkeltangivelse på alle språk 

— Eksemplene på språkkombinasjonene nevnt i B.3.2  
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Nr. 47/108 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 
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— Eksemplene på språkkombinasjonene nevnt i B.3.2 
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3.2.  Logoen i konturtegning 
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3.3.  Logoen i én farge: logoen i svart-hvitt 

 

3.4.  Fargeprøver 

PANTONE REFLEX BLUE 

 

PANTONE 367 

 

 ______   
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VEDLEGG XII 

Mal for underlagsdokumenter som skal utstedes til den driftsansvarlige i henhold til artikkel 29 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 834/2007, som nevnt i artikkel 68 i denne forordning 

Underlagsdokumenter som skal utstedes til den driftsansvarlige i henhold til artikkel 29 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 834/2007 

Dokumentnummer: 

Den driftsansvarliges navn og adresse:  

hovedvirksomhet (produsent, foredlingsvirksomhet, 

importør osv.): 

Kontrollorganets/-myndighetens navn, adresse og 

kodenummer: 

Produktgrupper/virksomhet: 

1. — Planter og planteprodukter: 

2. — Dyr og animalske produkter: 

3. — Foredlede produkter: 

definert som: 

økologisk produksjon, omleggingsprodukter samt ikke-

økologisk produksjon ved parallellproduksjon/-foredling 

i henhold til artikkel 11 i forordning (EF) nr. 834/2007 

Gyldighetsperiode: 

Planteprodukter fra … til … 

Animalske produkter fra … til … 

Foredlede produkter fra … til … 

Kontrolldato(er): 

Dette dokumentet er utstedt på grunnlag av artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007 og forordning (EF) 

nr. 889/2008. Den driftsansvarliges virksomhet har vært gjenstand for kontroll og oppfyller kravene i nevnte 

forordninger. 

Dato, sted: 

Underskrift på vegne av utstedende kontrollorgan/-myndighet: 
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VEDLEGG XIII 

Mal for selgers erklæring nevnt i artikkel 69 

Selgers erklæring i henhold til artikkel 9 nr. 3 i rådsforordning (EF) nr. 834/2007 

Selgers navn og adresse:  

Identifikasjon (f.eks. parti- eller lagernummer): Varebetegnelse: 

Bestanddeler: 

(Angi alle bestanddeler som inngår i produktet / som er brukt sist i produksjonsprosessen.) 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

Jeg erklærer at dette produktet verken er framstilt «av» eller «med» GMO-er, slik dette er definert og brukt i 

artikkel 2 og 9 i rådsforordning (EF) nr. 834/2007. Jeg har ingen opplysninger som skulle tilsi at denne erklæringen 

er uriktig. 

Jeg erklærer derfor at ovennevnte produkt er i samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til 

forbudet mot bruk av GMO-er. 

Jeg forplikter meg til å underrette vår kunde og dennes kontrollorgan/-myndighet umiddelbart dersom denne 

erklæringen trekkes tilbake eller endres, eller dersom det framkommer opplysninger som gjør at erklæringen ikke 

lenger er riktig. 

Jeg bemyndiger det kontrollorganet eller den kontrollmyndigheten, som definert i artikkel 2 i rådsforordning (EF) 

nr. 834/2007, som vår kunde hører inn under, til å undersøke riktigheten av denne erklæringen og ved behov ta 

prøver til analysebevis. Jeg godtar også at denne oppgaven kan utføres av en uavhengig institusjon som er utpekt 

skriftlig av kontrollorganet. 

Undertegnede tar ansvar for riktigheten av denne erklæringen. 

Land, sted, dato, selgers underskrift: Selgers firmastempel (dersom det er aktuelt): 
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VEDLEGG XIV 

Sammenligningstabell nevnt i artikkel 96 

Forordning (EØF) nr. 2092/91 

(1) Forordning (EF) nr. 207/93 

(2) Forordning (EF) nr. 223/2003 

(3) Forordning (EF) nr. 1452/2003 

Denne forordning 

—  Artikkel 1 

—  Artikkel 2 bokstav a) 

Artikkel 4 nr. 15  Artikkel 2 bokstav b) 

Vedlegg III del C (første strekpunkt)  Artikkel 2 bokstav c) 

Vedlegg III del C (annet strekpunkt)  Artikkel 2 bokstav d) 

—  Artikkel 2 bokstav e) 

—  Artikkel 2 bokstav f) 

—  Artikkel 2 bokstav g) 

—  Artikkel 2 bokstav h) 

Artikkel 4 nr. 24  Artikkel 2 bokstav i) 

—  Artikkel 3 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 7.1 og 7.2  Artikkel 3 nr. 2 

Vedlegg I del B nr. 7.4  Artikkel 3 nr. 3 

Vedlegg I del A nr. 2.4  Artikkel 3 nr. 4 

Vedlegg I del A nr. 2.3  Artikkel 3 nr. 5 

—  Artikkel 4 

Artikkel 6 nr. 1 og vedlegg I del A 

nr. 3 

 Artikkel 5 

Vedlegg I del A nr. 5  Artikkel 6 

Vedlegg I del B og C (titler)  Artikkel 7 

Vedlegg I del B nr. 3.1  Artikkel 8 nr. 1 

Vedlegg I del C nr. 3.1  Artikkel 8 nr. 2 

Vedlegg I del B nr. 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 

og 3.11 

 Artikkel 9 nr. 1–4 

Vedlegg I del C nr. 3.6  Artikkel 9 nr. 5 

Vedlegg I del B nr. 8.1.1  Artikkel 10 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 8.2.1  Artikkel 10 nr. 2 

Vedlegg I del B nr. 8.2.2  Artikkel 10 nr. 3 

Vedlegg I del B nr. 8.2.3  Artikkel 10 nr. 4 

Vedlegg I del B nr. 8.3.5  Artikkel 11 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 8.3.6  Artikkel 11 nr. 2 

Vedlegg I del B nr. 8.3.7  Artikkel 11 nr. 3 

Vedlegg I del B nr. 8.3.8  Artikkel 11 nr. 4 og 5 

Vedlegg I del B nr. 6.1.9 og 8.4.1–

8.4.5 

 Artikkel 12 nr. 1–4 

Vedlegg I del B nr. 6.1.9  Artikkel 12 nr. 5 



Nr. 47/118 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

Forordning (EØF) nr. 2092/91 

(1) Forordning (EF) nr. 207/93 

(2) Forordning (EF) nr. 223/2003 

(3) Forordning (EF) nr. 1452/2003 

Denne forordning 

Vedlegg I del C nr. 4 og 8.1–8.5  Artikkel 13 

Vedlegg I del B nr. 8.1.2  Artikkel 14 

Vedlegg I del B nr. 7.1 og 7.2  Artikkel 15 

Vedlegg I del B nr. 1.2  Artikkel 16 

Vedlegg I del B nr. 1.6  Artikkel 17 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 1.7  Artikkel 17 nr. 2 

Vedlegg I del B nr. 1.8  Artikkel 17 nr. 3 

Vedlegg I del B nr. 4.10  Artikkel 17 nr. 4 

Vedlegg I del B nr. 6.1.2  Artikkel 18 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 6.1.3  Artikkel 18 nr. 2 

Vedlegg I del C nr. 7.2  Artikkel 18 nr. 3 

Vedlegg I del B nr. 6.2.1  Artikkel 18 nr. 4 

Vedlegg I del B nr. 4.3  Artikkel 19 nr. 1 

Vedlegg I del C nr. 5.1 og 5.2  Artikkel 19 nr. 2–4 

Vedlegg I del B nr. 4.1, 4.5, 4.7 og 

4.11 

 Artikkel 20 

Vedlegg I del B nr. 4.4  Artikkel 21 

Artikkel 7  Artikkel 22 

Vedlegg I del B nr. 3.13, 5.4, 8.2.5 og 

8.4.6 

 Artikkel 23 

Vedlegg I del B nr. 5.3, 5.4, 5.7 og 

5.8 

 Artikkel 24 

Vedlegg I del C nr. 6  Artikkel 25 

Vedlegg III del E nr. 3 og del B  Artikkel 26 

Artikkel 5 nr. 3 og vedlegg VI del A 

og B 

 Artikkel 27 

Artikkel 5 nr. 3  Artikkel 28 

Artikkel 5 nr. 3 (1):  Artikkel 3 Artikkel 29 

Vedlegg III del B nr. 3  Artikkel 30 

Vedlegg III nr. 7  Artikkel 31 

Vedlegg III del E nr. 5  Artikkel 32 

Vedlegg III nr. 7a  Artikkel 33 

Vedlegg III del C nr. 6  Artikkel 34 

Vedlegg III nr. 8 og del A nr. 2.5  Artikkel 35 

Vedlegg I del A nr. 1.1–1.4  Artikkel 36 

Vedlegg I del B nr. 2.1.2  Artikkel 37 

Vedlegg I del B nr. 2.1.1, 2.2.1, 2.3 

og vedlegg I del C nr. 2.1 og 2.3 

 Artikkel 38 

Vedlegg I del B nr. 6.1.6  Artikkel 39 

Vedlegg III del A nr. 1.3 og del b  Artikkel 40 

Vedlegg I del C nr. 1.3  Artikkel 41 
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Forordning (EØF) nr. 2092/91 

(1) Forordning (EF) nr. 207/93 

(2) Forordning (EF) nr. 223/2003 

(3) Forordning (EF) nr. 1452/2003 

Denne forordning 

Vedlegg I del B nr. 3.4 (første 

strekpunkt og nr. 3.6 bokstav b)) 

 Artikkel 42 

Vedlegg I del B nr. 4.8  Artikkel 43 

Vedlegg I del C nr. 8.3  Artikkel 44 

Artikkel 6 nr. 3  Artikkel 45 

 (3):  Artikkel 1 nr. 1 og 2 Artikkel 45 nr. 1 og 2 

 (3):  Artikkel 3 bokstav a) Artikkel 45 nr. 1 

 (3):  Artikkel 4 Artikkel 45 nr. 3 

 (3):  Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 45 nr. 4 

 (3):  Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 45 nr. 5 

 (3):  Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 45 nr. 6 

 (3):  Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 45 nr. 7 

 (3):  Artikkel 5 nr. 5 Artikkel 45 nr. 8 

Vedlegg I del B nr. 8.3.4  Artikkel 46 

Vedlegg I del B nr. 3.6 bokstav a)  Artikkel 47 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 4.9  Artikkel 47 nr. 2 

Vedlegg I del C nr. 3.5  Artikkel 47 nr. 3 

 (3):  Artikkel 6 Artikkel 48 

 (3):  Artikkel 7 Artikkel 49 

 (3):  Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 50 nr. 1 

 (3):  Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 50 nr. 2 

 (3):  Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 51 nr. 1 

 (3):  Artikkel 9 nr. 2 og 3 Artikkel 51 nr. 2 

  Artikkel 51 nr. 3 

 (3):  Artikkel 10 Artikkel 52 

 (3):  Artikkel 11 Artikkel 53 

 (3):  Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 54 nr. 1 

 (3):  Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 54 nr. 2 

 (3):  Artikkel 13 Artikkel 55 

 (3):  Artikkel 14 Artikkel 56 

  Artikkel 57 

  Artikkel 58 

 (2):  Artikkel 1 og 5 Artikkel 59 

 (2):  Artikkel 5 og 3 Artikkel 60 

 (2):  Artikkel 4 Artikkel 61 

Artikkel 5 nr. 5  Artikkel 62 

Vedlegg III nr. 3  Artikkel 63 

Vedlegg III nr. 4  Artikkel 64 
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Forordning (EØF) nr. 2092/91 

(1) Forordning (EF) nr. 207/93 

(2) Forordning (EF) nr. 223/2003 

(3) Forordning (EF) nr. 1452/2003 

Denne forordning 

Vedlegg III nr. 5  Artikkel 65 

Vedlegg III nr. 6  Artikkel 66 

Vedlegg III nr. 10  Artikkel 67 

—  Artikkel 68 

—  Artikkel 69 

Vedlegg III del A nr. 1  Artikkel 70 

Vedlegg III del A nr. 1.2  Artikkel 71 

—  Artikkel 72 

Vedlegg III del A nr. 1.3  Artikkel 73 

Vedlegg III del A nr. 2.1  Artikkel 74 

Vedlegg III del A nr. 2.2  Artikkel 75 

Vedlegg III del A nr. 2.3  Artikkel 76 

Vedlegg I del B nr. 5.6  Artikkel 77 

Vedlegg I del C nr. 5.5, 6.7, 7.7 og 

7.8 

 Artikkel 78 

Vedlegg III del A nr. 2.4  Artikkel 79 

Vedlegg III del B nr. 1  Artikkel 80 

Vedlegg III del C  Artikkel 81 

Vedlegg III del C nr. 1  Artikkel 82 

Vedlegg III del C nr. 2  Artikkel 83 

Vedlegg III del C nr. 3  Artikkel 84 

Vedlegg III del C nr. 5  Artikkel 85 

Vedlegg III del D  Artikkel 86 

Vedlegg III del E  Artikkel 87 

Vedlegg III del E nr. 1  Artikkel 88 

Vedlegg III del E nr. 2  Artikkel 89 

Vedlegg III del E nr. 4  Artikkel 90 

Vedlegg III nr. 9  Artikkel 91 

Vedlegg III nr. 11  Artikkel 92 

  Artikkel 93 

—  Artikkel 94 

Vedlegg I del B nr. 6.1.5  Artikkel 95 nr. 1 

Vedlegg I del B nr. 8.5.1  Artikkel 95 nr. 2 

—  Artikkel 95 nr. 3–8 

—  Artikkel 95 

—  Artikkel 96 

—  Artikkel 97 

Vedlegg II del A  Vedlegg I 
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Forordning (EØF) nr. 2092/91 

(1) Forordning (EF) nr. 207/93 

(2) Forordning (EF) nr. 223/2003 

(3) Forordning (EF) nr. 1452/2003 

Denne forordning 

Vedlegg II del B  Vedlegg II 

Vedlegg VIII  Vedlegg III 

Vedlegg VII  Vedlegg IV 

Vedlegg II del C  Vedlegg V 

Vedlegg II del D  Vedlegg VI 

Vedlegg II del E  Vedlegg VII 

Vedlegg VI del A og B  Vedlegg VIII 

Vedlegg VI del C  Vedlegg IX 

—  Vedlegg X 

—  Vedlegg XI 

—  Vedlegg VIII 

—  Vedlegg IX 
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 967/2008 

av 29. september 2008 

om endring av forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter(*) 

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-

peiske fellesskap, særlig artikkel 37 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1) ble det innført 

regler for obligatoriske opplysninger som skal benyttes 

på økologiske produkter, som fra 1. januar 2009 

omfatter bruk av fellesskapslogoen på ferdigpakkede 

næringsmidler, i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav 

b) i nevnte forordning. 

2) Det har vist seg at fellesskapslogoen som ble innført i 

henhold til vedlegg V til rådsforordning (EØF) 

nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjons-

metode for landbruksprodukter og slik angivelse på 

landbruksprodukter og næringsmidler(2), kan forveksles 

med andre logoer som er innført for beskyttede geo-

grafiske betegnelser og beskyttede opprinnelsesbe-

tegnelser, i henhold til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1898/2006 av 14. desember 2006 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 510/2006 om vern av geografiske betegnelser 

og opprinnelsesbetegnelser for landbruksvarer og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 3.10.2008,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

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

næringsmidler(3), og logoen for garanterte tradisjonelle 

spesialiteter, definert i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1216/2007 av 18. oktober 2007 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 509/2006 om garanterte tradisjonelle spesialite-

ter av landbruksvarer og næringsmidler(4). 

3) For at forbrukerne skal kunne oppfatte hva slags produkt 

det gjelder, er det viktig å sikre informativ merking med 

en karakteristisk og tiltalende fellesskapslogo som 

symboliserer økologisk produksjon og klart identifiserer 

produktene. Det kreves en viss tid for å utvikle en slik 

logo og gjøre den kjent blant forbrukerne. 

4) For å unngå unødige økonomiske og organisasjons-

messige byrder for de driftsansvarlige bør obligatorisk 

bruk av fellesskapslogoen utsettes til en ny felles-

skapslogo er utviklet. Denne avgjørelsen skal ikke være 

til hinder for at driftsansvarlige frivillig kan benytte den 

nåværende logoen, fastsatt i vedlegg V til forordning 

(EØF) nr. 2092/91. 

5) Forordning (EF) nr. 834/2007 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Følgende nummer skal tilføyes artikkel 42 i forordning (EF) 

nr. 834/2007: 

«Artikkel 24 nr. 1 bokstav b) og c) får imidlertid 

anvendelse fra 1. juli 2010.» 

  

(3) EUT L 369 av 23.12.2006, s. 1. 

(4) EUT L 275 av 19.10.2007, s. 3. 

2019/EØS/47/06 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 29. september 2008. 

 For Rådet 

 M. BARNIER 

 Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1235/2008 

av 8. desember 2008 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med 

hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 

europeiske fellesskap, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF) 

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2, artikkel 38 bokstav d) 

og artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 834/2007 

fastsetter alminnelige bestemmelser om import av 

økologiske produkter. For å sikre korrekt og ensartet 

anvendelse av disse bestemmelsene bør det fastsettes 

nærmere regler og framgangsmåter for anvendelsen av 

dem. 

2) Ettersom det siden 1992 er opparbeidet betydelig 

erfaring med import av produkter som gir likeverdige 

garantier, bør kontrollorganer og kontrollmyndigheter 

gis en relativt kort frist til å anmode om å bli ført opp på 

listen med henblikk på likeverdighetskontroll i samsvar 

med artikkel 33 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

Ettersom det derimot ikke finnes erfaring med direkte 

anvendelse av fellesskapsreglene på økologisk produk-

sjon og merking av økologiske produkter utenfor Felles-

skapets territorium, bør kontrollorganer og kontroll-

myndigheter som ønsker å anmode om å bli ført opp på 

listen over kontrollmyndigheter og kontrollorganer med 

henblikk på samsvarskontroll i henhold til artikkel 32 i 

forordning (EF) nr. 834/2007, gis mer tid. Det bør derfor 

settes en lengre frist for å sende inn anmodninger og for 

å vurdere dem. 

3) For produkter som importeres i samsvar med artikkel 32 

i forordning (EF) nr. 834/2007, bør de berørte driftsan-

svarlige kunne legge fram et underlagsdokument. Det 

må fastsettes en mal for dette underlagsdokumentet. 

Produkter som importeres i samsvar med artikkel 33 i 

forordning (EF) nr. 834/2007, bør være omfattet av et 

kontrollsertifikat. Det må fastsettes nærmere regler for 

utstedelse av slike sertifikater. Videre bør det fastsettes 

en framgangsmåte for på fellesskapsplan å samordne 

visse kontroller av produkter som importeres fra 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 334 av 12.12.2008,  

s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

tredjestater, og som skal markedsføres som økologiske 

produkter i Fellesskapet. 

4) Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel, New 

Zealand og Sveits sto tidligere på listen over tredjestater 

hvorfra importerte produkter kunne markedsføres i 

Fellesskapet som økologiske, i henhold til kommisjons-

forordning (EF) nr. 345/2008 av 17. april 2008 om 

nærmere regler for gjennomføring av ordningen med 

import fra tredjestater, omhandlet i rådsforordning 

(EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for 

landbruksprodukter og slik angivelse på landbruks-

produkter og næringsmidler(2). Kommisjonen har 

undersøkt situasjonen for disse landene på nytt i samsvar 

med kriteriene fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007, 

idet den tok hensyn til produksjonsreglene som anven-

des, og erfaringene fra import av økologiske produkter 

fra disse tredjestatene, som tidligere var oppført på listen 

nevnt i artikkel 11 nr. 1 i rådsforordning (EØF) 

nr. 2092/91. På grunnlag av dette konkluderes det med 

at vilkårene er oppfylt for at Argentina, Australia, Costa 

Rica, India, Israel og New Zealand kan føres opp på 

listen over tredjestater med henblikk på likeverdighet i 

samsvar med artikkel 33 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 834/2007. 

5) Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund 

har inngått en avtale om handel med landbruks-

produkter(3) som ble godkjent ved råds- og kommi-

sjonsbeslutning 2002/309/EF(4). Vedlegg 9 til nevnte 

avtale omhandler økologisk framstilte landbruks-

produkter og næringsmidler og fastsetter at avtale-

partene må treffe de nødvendige tiltak for at økolo-

giske produkter som er i samsvar med den andre 

partens lover og forskrifter, kan importeres og bringes 

i omsetning. Av klarhetshensyn bør Sveits også føres 

opp på listen over tredjestater med henblikk på 

likeverdighet i samsvar med artikkel 33 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

6) Medlemsstatenes myndigheter har tilegnet seg betydelig 

erfaring og sakkunnskap når det gjelder tillatelser til 

import av økologiske varer til Fellesskapets territorium. 

Denne erfaringen bør utnyttes ved utarbeiding og 

ajourføring av listene over tredjestater og kontroll-

organer og -myndigheter, og Kommisjonen bør kunne ta 

hensyn til rapporter fra medlemsstatene og andre 

sakkyndige. Arbeidsoppgavene i denne forbindelse bør 

fordeles rettferdig og forholdsmessig.  

  

(2) EUT L 108 av 18.4.2008, s. 8. 

(3) EUT L 114 av 30.4.2002, s. 132. 

(4) EUT L 114 av 30.4.2002, s. 1. 

2019/EØS/47/07 
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7) Det bør også fastsettes overgangstiltak for søknader fra 

tredjestater som Kommisjonen mottar før  

1. januar 2009, som er den datoen forordning (EF) 

nr. 834/2007 får anvendelse. 

8) For å unngå forstyrrelser i internasjonal handel og lette 

overgangen fra reglene i forordning (EØF) nr. 2092/91 

til reglene i forordning (EF) nr. 834/2007 må medlems-

statene fortsatt ha mulighet til fra tilfelle til tilfelle å 

tillate at importører bringer produkter i omsetning i 

Fellesskapet, inntil det er innført nødvendige tiltak for at 

de nye importreglene kan virke, særlig med hensyn  

til anerkjennelse av kontrollorganer og kontroll-

myndigheter som nevnt i artikkel 33 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 834/2007. Denne muligheten bør gradvis falle 

bort etter hvert som listen over kontrollorganer 

omhandlet i nevnte artikkel blir utarbeidet. 

9) For å skape større åpenhet og sikre at denne forordning 

anvendes, bør det opprettes et elektronisk system for 

utveksling av opplysninger mellom Kommisjonen, 

medlemsstatene, tredjestatene samt kontrollorganene 

og kontrollmyndighetene. 

10) De nærmere reglene fastsatt i denne forordning 

erstatter reglene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 345/2008 og i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 605/2008 av 20. juni 2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene 

om kontrollsertifikatet for import fra tredjestater etter 

artikkel 11 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om 

økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter 

og slik angivelse på landbruksprodukter og nærings-

midler(1). Nevnte forordninger bør derfor oppheves og 

erstattes av en ny forordning. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

INNLEDENDE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter nærmere regler for import av 

samsvarende produkter og import av produkter som gir 

  

(1) EUT L 166 av 27.6.2008, s. 3. 

likeverdige garantier, som fastsatt i artikkel 32 og 33 i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1. «kontrollsertifikat» kontrollsertifikatet nevnt i artikkel 33 

nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 834/2007 utstedt for 

én sending, 

2. «underlagsdokument» dokumentet nevnt i artikkel 68 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(2) og i artikkel 6 

i denne forordning, som det finnes mal for i vedlegg II til 

denne forordning, 

3. «sending» et antall produkter som hører inn under én eller 

flere KN-koder, omfattes av ett kontrollsertifikat, fraktes 

med samme transportmiddel og importeres fra samme 

tredjestat, 

4. «første mottaker» fysisk eller juridisk person som definert 

i artikkel 2 bokstav d) i forordning (EF) nr. 889/2008, 

5. «verifisering av sendingen» den verifiseringen som 

medlemsstatenes vedkommende myndighet foretar av 

kontrollsertifikatet med hensyn til overholdelse av 

artikkel 13 i denne forordning og, dersom myndighetene 

anser det nødvendig, av produktene med hensyn til 

kravene i forordning (EF) nr. 834/2007, forordning (EF) 

nr. 889/2008 og denne forordning, 

6. «medlemsstatenes vedkommende myndigheter» toll-

myndighetene eller andre myndigheter utpekt av medlems-

statene, 

7. «vurderingsrapport» vurderingsrapporten nevnt i artikkel 32 

nr. 2 og artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

utarbeidet av en uavhengig tredjemann som oppfyller 

kravene i ISO-standard 17011, eller av en berørt ved-

kommende myndighet, og som inneholder opplysninger om 

dokumentkontroller, herunder beskrivelsene nevnt i 

artikkel 4 nr. 3 bokstav b) og artikkel 11 nr. 3 bokstav b) i 

denne forordning, om kontroller gjennomført i lokalene, 

herunder på kritiske steder, og om risikoorienterte revisjoner 

gjennomført ved direkte observasjon i representative 

tredjestater.  

  

(2) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 
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AVDELING II 

IMPORT AV SAMSVARENDE PRODUKTER 

KAPITTEL 1 

Liste over anerkjente kontrollorganer og 

kontrollmyndigheter med henblikk på samsvarskontroll 

Artikkel 3 

Utarbeiding av og innhold i listen over anerkjente 

kontrollorganer og kontrollmyndigheter med henblikk på 

samsvarskontroll 

1. Kommisjonen skal utarbeide en liste over anerkjente 

kontrollorganer og kontrollmyndigheter med henblikk på 

samsvarskontroll i henhold til artikkel 32 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 834/2007. Listen skal offentliggjøres i vedlegg I til 

denne forordning. Framgangsmåtene for å utarbeide og endre 

listen er fastsatt i artikkel 4, 16 og 17 i denne forordning. 

Listen skal offentliggjøres på internett i samsvar med 

artikkel 16 nr. 4 og artikkel 17 i denne forordning. 

2. Listen skal for hvert kontrollorgan eller hver kontroll-

myndighet inneholde alle opplysninger som er nødvendige for 

å kunne verifisere om produkter som bringes i omsetning i 

Fellesskapet, er kontrollert av et kontrollorgan eller en 

kontrollmyndighet som er anerkjent i samsvar med artikkel 32 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007, og særlig 

a) kontrollorganets eller kontrollmyndighetens navn og 

adresse, herunder e-post- og internettadresse, samt 

kodenummer, 

b) de tredjestatene det gjelder, og der produktene har sin 

opprinnelse, 

c) de berørte produktkategoriene for hver tredjestat, 

d) hvor lenge oppføringen på listen skal vare, 

e) internettadressen der listen over driftsansvarlige som 

omfattes av kontrollordningen, finnes, herunder deres 

sertifiseringsstatus og de berørte produktkategoriene samt 

driftsansvarlige og produkter som sertifiseringen er 

suspendert eller inndratt for. 

Artikkel 4 

Framgangsmåte for å anmode om oppføring på listen over 

anerkjente kontrollorganer og kontrollmyndigheter med 

henblikk på samsvarskontroll 

1. Kommisjonen skal vurdere om den skal anerkjenne og 

føre opp et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet på listen 

nevnt i artikkel 3 når den har mottatt en anmodning om 

oppføring på listen fra representanten for vedkommende 

kontrollorgan eller kontrollmyndighet. Bare fullstendige 

anmodninger som er mottatt før 31. oktober 2011 og bygger 

på den søknadsmalen som er stilt til rådighet av Kommisjonen 

i samsvar med artikkel 17 nr. 2, skal tas i betraktning ved 

utarbeidingen av den første listen. For de påfølgende kalender-

årene skal bare fullstendige anmodninger som er mottatt innen 

31. oktober hvert år, tas i betraktning. 

2. Anmodningen kan inngis av kontrollorganer og kontroll-

myndigheter som er etablert i Fellesskapet eller i en tredjestat. 

3. Anmodningen skal bestå av teknisk dokumentasjon som 

inneholder alle opplysninger Kommisjonen trenger for å sikre 

at vilkårene fastsatt i artikkel 32 nr. 1 og 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 er oppfylt for alle økologiske produkter som er 

beregnet på eksport til Fellesskapet, det vil si 

a) en oversikt over kontrollorganets eller kontroll-

myndighetens virksomhet i den eller de berørte tredje-

statene, herunder et anslag over antallet driftsansvarlige 

dette gjelder, og en angivelse av forventet art og mengde 

landbruksprodukter og næringsmidler som har opprinnelse 

i den eller de berørte tredjestatene, og som er beregnet på 

eksport til Fellesskapet i henhold til reglene fastsatt i 

artikkel 32 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

b) en nærmere beskrivelse av hvordan avdeling II, III og IV i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og bestemmelsene i forord-

ning (EF) nr. 889/2008 er blitt gjennomført i tredjestaten 

eller i hver av de berørte tredjestatene, 

c) en kopi av vurderingsrapporten nevnt i artikkel 32 nr. 2 

fjerde ledd i forordning (EF) nr. 834/2007 som 

i) viser at kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har 

gjennomgått en tilfredsstillende vurdering av sin evne 

til å oppfylle vilkårene fastsatt i artikkel 32 nr. 1 og 2 

i forordning (EF) nr. 834/2007, 

ii) gir garantier for de forholdene som er nevnt i 

artikkel 27 nr. 2, 3, 5, 6 og 12 i forordning (EF) 

nr. 834/2007, 

iii) sikrer at kontrollorganet eller kontrollmyndigheten 

oppfyller kravene til kontroll og forebyggende tiltak 

fastsatt i avdeling IV i forordning (EF) nr. 889/2008, og  
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iv) bekrefter at det eller den faktisk har gjennomført sin 

kontrollvirksomhet i samsvar med disse vilkårene og 

kravene, 

d) bevis på at kontrollorganet eller -myndigheten har meldt 

sin virksomhet til myndighetene i den berørte tredjestaten, 

og at kontrollorganet eller -myndigheten har forpliktet seg 

til å overholde de lovfestede kravene som det eller den 

pålegges av myndighetene i den berørte tredjestaten, 

e) adressen til det nettstedet der listen over driftsansvarlige 

som er underlagt kontrollordningen, finnes, samt et 

kontaktpunkt med lett tilgjengelige opplysninger om deres 

sertifiseringsstatus, de berørte produktkategoriene samt 

driftsansvarlige og produkter som sertifiseringen er 

suspendert eller inndratt for, 

f) en erklæring om at kontrollorganet eller -myndigheten vil 

opptre i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 i denne 

forordning, 

g) alle andre opplysninger som kontrollorganet, kontroll-

myndigheten eller Kommisjonen anser som relevante. 

4. Når Kommisjonen behandler en anmodning om oppføring 

på listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter, og når 

som helst etter oppføringen, kan den be om ytterligere 

opplysninger, herunder om at det framlegges én eller flere 

rapporter fra kontroller på stedet som er utarbeidet av 

uavhengige sakkyndige. Videre kan Kommisjonen på grunnlag 

av en risikovurdering og ved mistanke om uregelmessigheter 

organisere en kontroll på stedet som utføres av sakkyndige 

utpekt av Kommisjonen. 

5. Kommisjonen skal vurdere om den tekniske dokumenta-

sjonen nevnt i nr. 3 og opplysningene nevnt i nr. 4 er tilfreds-

stillende, og kan deretter beslutte å anerkjenne og føre opp  

et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet på listen. 

Beslutningen skal treffes etter framgangsmåten nevnt i 

artikkel 37 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

Artikkel 5 

Forvaltning og revisjon av listen over anerkjente 

kontrollorganer og kontrollmyndigheter med henblikk på 

samsvarskontroll 

1. Et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet kan bare 

føres opp på listen nevnt i artikkel 3 dersom det eller den 

oppfyller følgende forpliktelser: 

a) Dersom det etter at kontrollorganet eller kontroll-

myndigheten er blitt ført opp på listen, gjøres endringer i 

de tiltakene som kontrollorganet eller kontroll-

myndigheten anvender, skal kontrollorganet eller kontroll-

myndigheten underrette Kommisjonen om dette, og 

anmodninger om å endre opplysningene om et kontroll-

organ eller en kontrollmyndighet som nevnt i artikkel 3 

nr. 2 skal også meldes til Kommisjonen. 

b) Et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som er ført opp 

på listen, skal holde tilgjengelig og på første anmodning 

legge fram alle opplysninger om sin kontrollvirksomhet i 

tredjestaten og gi sakkyndige utpekt av Kommisjonen 

adgang til sine kontorer og anlegg, 

c) Senest 31. mars hvert år skal kontrollorganet eller 

kontrollmyndigheten sende en kortfattet årsrapport til 

Kommisjonen; årsrapporten skal ajourføre opplysningene 

i den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 4 nr. 3, 

og den skal særlig beskrive den kontrollvirksomheten som 

kontrollorganet eller kontrollmyndigheten i tredjestatene 

har utført det foregående året, hvilke resultater som er 

oppnådd, hvilke uregelmessigheter og overtredelser som 

er observert, og hvilke korrigerende tiltak som er iverksatt; 

den skal videre inneholde den seneste vurderingsrapporten 

eller den seneste ajourføringen av den, som skal inneholde 

resultatene fra den regelmessige vurderingen på stedet, 

overvåkingen og flerårige revurderingen nevnt i artikkel 32 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007; Kommisjonen kan be 

om alle andre opplysninger den finner nødvendige. 

d) Kommisjonen kan på grunnlag av opplysninger den 

mottar, på ethvert tidspunkt endre spesifikasjonene som 

gjelder for kontrollorganet eller kontrollmyndigheten, og 

kan suspendere organets eller myndighetens oppføring på 

listen nevnt i artikkel 3; en tilsvarende beslutning kan 

også treffes dersom et kontrollorgan eller en kontroll-

myndighet ikke har lagt fram de nødvendige opplys-

ningene eller ikke har samtykket i en kontroll på stedet. 

e) Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten skal på et 

nettsted stille til rådighet for berørte parter en liste som 

ajourføres løpende, over driftsansvarlige og produkter 

som er sertifisert som økologiske. 

2. Dersom et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet ikke 

sender inn årsrapporten nevnt i nr. 1 bokstav c), ikke holder 

tilgjengelig eller oversender alle opplysninger i forbindelse 

med den tekniske dokumentasjonen, kontrollordningen eller 

den ajourførte listen over driftsansvarlige og produkter som er 

sertifisert som økologiske, eller etter anmodning fra 

Kommisjonen ikke samtykker i at det gjennomføres en 

kontroll på stedet innen en frist som Kommisjonen skal 

fastsette ut fra problemets alvorlighetsgrad, og som generelt 

skal være på minst 30 dager, kan kontrollorganet eller 

kontrollmyndigheten bli fjernet fra listen over kontrollorganer 

og kontrollmyndigheter etter framgangsmåten nevnt i 

artikkel 37 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

Dersom et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet unnlater å 

iverksette passende utbedringstiltak i tide, skal Kommisjonen 

umiddelbart fjerne det eller den fra listen.  
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KAPITTEL 2 

Underlagsdokument som kreves ved import av samsvarende 

produkter 

Artikkel 6 

Underlagsdokument 

1. Underlagsdokumentet som kreves for import av 

samsvarende produkter som nevnt i artikkel 32 nr. 1 bokstav c) i 

forordning (EF) nr. 834/2007, skal i samsvar med artikkel 17 

nr. 2 i denne forordning utarbeides på grunnlag av malen i 

vedlegg II til denne forordning og inneholde minst de 

elementene som inngår i malen. 

2. Originalen av underlagsdokumentet skal utarbeides av 

en kontrollmyndighet eller av det kontrollorganet som er 

anerkjent med henblikk på utstedelse av slike dokumenter ved 

en beslutning som nevnt i artikkel 4. 

3. Myndigheten eller organet som utsteder underlagsdo-

kumentet, skal følge de reglene som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 17 nr. 2 og i malen, merknadene og retningslinjene som 

er stilt til rådighet av Kommisjonen via datasystemet for 

elektronisk utveksling av dokumenter nevnt i artikkel 17 nr. 1. 

AVDELING III 

IMPORT AV PRODUKTER SOM GIR LIKEVERDIGE 

GARANTIER 

KAPITTEL 1 

Liste over anerkjente tredjestater 

Artikkel 7 

Utarbeiding av og innhold i listen over tredjestater 

1. Kommisjonen skal opprette en liste over anerkjente 

tredjestater i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007. Listen over anerkjente tredjestater finnes i 

vedlegg III til denne forordning. Framgangsmåtene for å 

utarbeide og endre listen er fastsatt i artikkel 8 og 16 i denne 

forordning. Endringer av listen skal offentliggjøres på 

internett i samsvar med artikkel 16 nr. 4 og artikkel 17 i denne 

forordning. 

2. Listen skal for hver tredjestat inneholde alle opplysninger 

som er nødvendige for å kunne verifisere om produkter som 

bringes i omsetning i Fellesskapet, er kontrollert i henhold til 

kontrollordningen i den tredjestaten som er anerkjent i samsvar 

med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007, og særlig 

a) hvilke produktkategorier det gjelder, 

b) produktenes opprinnelse, 

c) en henvisning til de produksjonsstandardene som 

anvendes i tredjestaten, 

d) vedkommende myndighet i tredjestaten som har ansvar 

for kontrollordningen, med adresse, e-postadresse og 

internettadresse, 

e) kontrollmyndigheten eller -myndighetene i tredjestaten 

og/eller det eller de kontrollorganene som er anerkjent av 

nevnte vedkommende myndighet med henblikk på å 

utføre kontroller, med adresse og, når det er relevant,  

e-post- og internettadresse, 

f) den eller de myndighetene eller det eller de kontrollor-

ganene som i tredjestaten har ansvar for å utstede 

sertifikater med sikte på import til Fellesskapet, med 

adresse og kodenummer og, når det er relevant, e-post- og 

internettadresse, 

g) hvor lenge oppføringen på listen skal vare. 

Artikkel 8 

Framgangsmåte for å anmode om oppføring på listen over 

tredjestater 

1. Kommisjonen skal vurdere om den skal føre opp en 

tredjestat på listen nevnt i artikkel 7 når den har mottatt en 

anmodning om oppføring fra en representant for den berørte 

tredjestaten. 

2. Kommisjonen er bare pålagt å behandle anmodninger 

om oppføring som oppfyller forutsetningene nedenfor. 

Anmodningen om oppføring skal suppleres med teknisk 

dokumentasjon som skal inneholde alle opplysninger 

Kommisjonen trenger for å sikre at vilkårene fastsatt i 

artikkel 33 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007 er oppfylt for 

alle produkter som er beregnet på eksport til Fellesskapet, det 

vil si 

a) generelle opplysninger om utviklingen av økologisk 

produksjon i tredjestaten, produkter som framstilles, 

dyrket areal, produksjonsregioner, antall produsenter, den 

foredlingen av næringsmidler som foregår, 

b) en angivelse av typen og mengden økologiske landbruks-

produkter og næringsmidler som forventes å bli eksportert 

til Fellesskapet, 

c) produksjonsstandardene som anvendes i tredjestaten, samt 

en vurdering av om de er likeverdige med de standardene 

som anvendes i Fellesskapet, 

d) den kontrollordningen som anvendes i tredjestaten, 

herunder den overvåkings- og tilsynsvirksomheten som 

utføres av vedkommende myndigheter i tredjestaten, samt 

en vurdering av om den er like effektiv som den kontroll-

ordningen som anvendes i Fellesskapet,  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/129 

 

e) den internettadressen eller en annen adresse der listen 

over driftsansvarlige som er underlagt kontrollordningen, 

finnes, samt et kontaktpunkt med lett tilgjengelige 

opplysninger om deres sertifiseringsstatus og de berørte 

produktkategoriene, 

f) de opplysningene som tredjestaten foreslår å føre opp på 

listen nevnt i artikkel 7, 

g) en erklæring om at bestemmelsene i artikkel 9 vil bli 

overholdt, 

h) alle andre opplysninger som tredjestaten eller Kommi-

sjonen anser som relevante. 

3. Når Kommisjonen behandler en anmodning om oppføring 

på listen over anerkjente tredjestater, og når som helst etter 

oppføringen, kan den be om ytterligere opplysninger, herunder 

om at det framlegges én eller flere rapporter fra kontroller på 

stedet som er utarbeidet av uavhengige sakkyndige. Videre kan 

Kommisjonen på grunnlag av en risikovurdering og ved 

mistanke om uregelmessigheter organisere en kontroll på stedet 

som utføres av sakkyndige utpekt av Kommisjonen. 

4. Kommisjonen skal vurdere om den tekniske dokumenta-

sjonen nevnt i nr. 2 og opplysningene nevnt i nr. 3 er tilfreds-

stillende, og kan deretter beslutte å anerkjenne og føre opp en 

tredjestat på listen. Beslutningen skal treffes etter fram-

gangsmåten nevnt i artikkel 37 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007. 

Artikkel 9 

Forvaltning og revisjon av listen over tredjestater 

1. Kommisjonen er bare pålagt å behandle anmodninger 

om oppføring dersom tredjestaten forplikter seg til å godta 

følgende vilkår: 

a) Dersom det etter at en tredjestat er blitt ført opp på listen, 

gjøres endringer i de gjeldende tiltakene i tredjestaten 

eller i gjennomføringen av dem, og særlig i kontroll-

ordningen, skal tredjestaten underrette Kommisjonen om 

dette, og anmodninger om å endre opplysningene om en 

tredjestat som nevnt i artikkel 7 nr. 2 skal også meldes til 

Kommisjonen. 

b) Årsrapporten nevnt i artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 skal ajourføre opplysningene i den tekniske 

dokumentasjonen nevnt i artikkel 8 nr. 2 i denne 

forordning, og den skal særlig beskrive den overvåkings- 

og tilsynsvirksomheten som vedkommende myndighet i 

tredjestaten har utført, hvilke resultater som er oppnådd, 

og hvilke korrigerende tiltak som er iverksatt. 

c) Kommisjonen kan på grunnlag av opplysninger den 

mottar, på ethvert tidspunkt endre spesifikasjonene som 

gjelder for tredjestaten, og kan suspendere tredjestatens 

oppføring på listen nevnt i artikkel 7; en tilsvarende 

beslutning kan også treffes dersom en tredjestat ikke har 

lagt fram de nødvendige opplysningene eller ikke har 

samtykket i en kontroll på stedet. 

2. Dersom en tredjestat ikke sender inn årsrapporten nevnt i 

artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007, ikke holder 

tilgjengelig eller oversender alle opplysninger i forbindelse med 

den tekniske dokumentasjonen eller kontrollordningen, eller 

etter anmodning fra Kommisjonen ikke samtykker i at det 

gjennomføres en kontroll på stedet innen en frist som 

Kommisjonen skal fastsette ut fra problemets alvorlighetsgrad, 

og som generelt skal være på minst 30 dager, kan ved-

kommende tredjestat bli fjernet fra listen etter framgangsmåten 

nevnt i artikkel 37 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

KAPITTEL 2 

Liste over anerkjente kontrollorganer og 

kontrollmyndigheter med henblikk på likeverdighetskontroll 

Artikkel 10 

Utarbeiding av og innhold i listen over anerkjente 

kontrollorganer og kontrollmyndigheter med henblikk på 

likeverdighetskontroll 

1. Kommisjonen skal utarbeide en liste over kontrollorganer 

og kontrollmyndigheter som er anerkjent med henblikk på 

likeverdighetskontroll i samsvar med artikkel 33 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 834/2007. Listen skal offentliggjøres i 

vedlegg IV til denne forordning. Framgangsmåtene for å 

utarbeide og endre listen er fastsatt i artikkel 11, 16 og 17 i 

denne forordning. Listen skal offentliggjøres på internett i 

samsvar med artikkel 16 nr. 4 og artikkel 17 i denne forordning. 

2. Listen skal for hvert kontrollorgan eller hver kontroll-

myndighet inneholde alle opplysninger som er nødvendige for 

å kunne verifisere om produkter som bringes i omsetning i 

Fellesskapet, er kontrollert av et kontrollorgan eller en 

kontrollmyndighet som er anerkjent i samsvar med artikkel 33 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, og særlig 

a) kontrollorganets eller kontrollmyndighetens navn, adresse 

og kodenummer samt, når det er relevant, e-post- og 

internettadresse, 

b) de tredjestatene som ikke er ført opp på listen nevnt i 

artikkel 7, og der produktene har sin opprinnelse, 

c) de berørte produktkategoriene for hver tredjestat, 

d) hvor lenge oppføringen på listen skal vare, og  
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e) adressen til det nettstedet der listen over driftsansvarlige 

som er underlagt kontrollordningen, finnes, samt et 

kontaktpunkt med lett tilgjengelige opplysninger om deres 

sertifiseringsstatus, de berørte produktkategoriene samt 

driftsansvarlige og produkter som sertifiseringen er 

suspendert eller inndratt for. 

3. Som unntak fra nr. 2 bokstav b) kan produkter som har 

opprinnelse i tredjestater oppført på listen over anerkjente 

tredjestater nevnt i artikkel 7, og som tilhører en kategori som 

ikke angis på nevnte liste, føres opp på listen omhandlet i 

denne artikkel. 

Artikkel 11 

Framgangsmåte for å anmode om oppføring på listen over 

anerkjente kontrollorganer og kontrollmyndigheter med 

henblikk på likeverdighetskontroll 

1. Kommisjonen skal vurdere om et kontrollorgan eller en 

kontrollmyndighet skal føres opp på listen nevnt i artikkel 10 

når den har mottatt en anmodning om oppføring fra en 

representant for det berørte kontrollorganet eller den berørte 

kontrollmyndigheten som er utarbeidet på grunnlag av 

søknadsmalen som er stilt til rådighet av Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 17 nr. 2. Bare fullstendige anmodninger 

som er mottatt innen 31. oktober 2009, skal tas opp til 

vurdering ved utarbeidingen av den første listen. For de 

påfølgende kalenderårene skal Kommisjonen regelmessig 

ajourføre listen etter behov, på grunnlag av fullstendige 

anmodninger som er mottatt før 31. oktober hvert år. 

2. Anmodningen kan inngis av kontrollorganer og 

kontrollmyndigheter som er etablert i Fellesskapet eller i en 

tredjestat. 

3. Anmodninger om oppføring skal bestå av teknisk 

dokumentasjon som inneholder alle opplysninger Kommi-

sjonen trenger for å sikre at vilkårene fastsatt i artikkel 33 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007 er oppfylt for produkter 

som er beregnet på eksport til Fellesskapet, det vil si 

a) en oversikt over kontrollorganets eller kontroll-

myndighetens virksomhet i tredjestaten eller tredjestatene, 

herunder et anslag over antall involverte driftsansvarlige 

og en angivelse av typen og mengden landbruksprodukter 

og næringsmidler som forventes å bli eksportert til 

Fellesskapet i henhold til reglene fastsatt i artikkel 33 nr. 1 

og 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

b) en beskrivelse av de produksjonsstandardene og 

kontrolltiltakene som tredjestatene anvender, herunder en 

vurdering av om standardene og tiltakene er likeverdige 

med bestemmelsene i avdeling III, IV og V i forordning 

(EF) nr. 834/2007 og de tilhørende gjennomføringsreglene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 889/2008, 

c) en kopi av vurderingsrapporten nevnt i artikkel 33 nr. 3 

fjerde ledd i forordning (EF) nr. 834/2007 som 

i) viser at kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har 

gjennomgått en tilfredsstillende vurdering av sin evne 

til å oppfylle vilkårene fastsatt i artikkel 33 nr. 1 og 3 

i forordning (EF) nr. 834/2007, 

ii) bekrefter at det eller den faktisk har gjennomført sine 

kontrolloppgaver i samsvar med disse vilkårene, og  

iii) viser og bekrefter at produksjonsstandardene og 

kontrolltiltakene nevnt i bokstav b) i dette nummer er 

likeverdige, 

d) bevis på at kontrollorganet eller kontrollmyndigheten har 

meldt sin virksomhet til myndighetene i hver av de berørte 

tredjestatene og har forpliktet seg til å overholde de 

lovfestede kravene som det eller den pålegges av 

myndighetene i hver av de berørte tredjestatene, 

e) adressen til det nettstedet der listen over driftsansvarlige 

som omfattes av kontrollordningen, finnes, samt et 

kontaktpunkt med lett tilgjengelige opplysninger om deres 

sertifiseringsstatus, de berørte produktkategoriene samt 

driftsansvarlige og produkter som sertifiseringen er 

suspendert eller inndratt for, 

f) en erklæring om at bestemmelsene i artikkel 12 vil bli 

overholdt, 

g) alle andre opplysninger som kontrollorganet, kontroll-

myndigheten eller Kommisjonen anser som relevante. 

4. Når Kommisjonen behandler en anmodning om oppføring 

på listen over kontrollorganer eller kontrollmyndigheter, og når 

som helst etter oppføringen, kan den be om ytterligere 

opplysninger, herunder om at det legges fram én eller flere 

rapporter fra kontroller på stedet som er utarbeidet av 

uavhengige sakkyndige. Videre kan Kommisjonen på grunnlag 

av en risikovurdering og ved mistanke om uregelmessigheter 

organisere en kontroll på stedet som utføres av sakkyndige 

utpekt av Kommisjonen. 

5. Kommisjonen skal vurdere om den tekniske dokumenta-

sjonen nevnt i nr. 2 og opplysningene nevnt i nr. 3 er tilfreds-

stillende, og kan deretter beslutte å anerkjenne og føre opp et 

kontrollorgan eller en kontrollmyndighet på listen. Beslutningen 

skal treffes etter framgangsmåten nevnt i artikkel 37 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 834/2007.  
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Artikkel 12 

Forvaltning og revisjon av listen over anerkjente 

kontrollorganer og kontrollmyndigheter med henblikk på 

likeverdighetskontroll 

1. Et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet kan bare 

føres opp på listen nevnt i artikkel 10 dersom det eller den 

oppfyller følgende forpliktelser: 

a) Dersom det etter at et kontrollorgan eller en kontroll-

myndighet er blitt ført opp på listen, gjøres endringer i de 

tiltakene som kontrollorganet eller kontrollmyndigheten 

anvender, skal kontrollorganet eller kontrollmyndigheten 

underrette Kommisjonen om dette, og anmodninger om å 

endre opplysningene om et kontrollorgan eller en kontroll-

myndighet som nevnt i artikkel 10 nr. 2 skal også meldes 

til Kommisjonen. 

b)  Senest 31. mars hvert år skal kontrollorganet eller 

kontrollmyndigheten sende en kortfattet årsrapport til 

Kommisjonen. Årsrapporten skal ajourføre opplysningene i 

den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 11 nr. 3, og 

den skal særlig beskrive den kontrollvirksomheten som 

kontrollorganet eller kontrollmyndigheten i tredjestaten har 

utført det foregående året, hvilke resultater som er oppnådd, 

hvilke uregelmessigheter og overtredelser som er observert, 

og hvilke korrigerende tiltak som er iverksatt; den skal 

videre inneholde den seneste vurderingsrapporten eller  

den seneste ajourføringen av den, som skal inneholde 

resultatene fra den regelmessige vurderingen på stedet, 

overvåkingen og flerårige revurderingen nevnt i artikkel 33 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007; Kommisjonen kan be 

om alle andre opplysninger den finner nødvendige. 

c) Kommisjonen kan på grunnlag av opplysninger den mottar, 

på ethvert tidspunkt endre spesifikasjonene som gjelder for 

kontrollorganet eller kontrollmyndigheten, og kan 

suspendere organets eller myndighetens oppføring på listen 

nevnt i artikkel 10; en tilsvarende beslutning kan også 

treffes dersom et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet 

ikke har lagt fram de nødvendige opplysningene eller ikke 

har samtykket i en kontroll på stedet. 

d) Kontrollorganet eller kontrollmyndigheten skal stille til 

rådighet for berørte parter en elektronisk liste som 

ajourføres løpende, over driftsansvarlige og produkter 

som er sertifisert som økologiske. 

2. Dersom et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet ikke 

sender inn årsrapporten nevnt i nr. 1 bokstav b), ikke holder 

tilgjengelig eller oversender alle opplysninger i forbindelse med 

den tekniske dokumentasjonen, kontrollordningen eller den 

ajourførte listen over driftsansvarlige og produkter som er 

sertifisert som økologiske, eller etter anmodning fra Kommi-

sjonen ikke samtykker i at det gjennomføres en kontroll på 

stedet innen en frist som Kommisjonen skal fastsette ut fra 

problemets alvorlighetsgrad, og som generelt skal være på minst 

30 dager, kan kontrollorganet eller kontrollmyndigheten bli 

fjernet fra listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter 

etter framgangsmåten nevnt i artikkel 37 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007. 

Dersom et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet unnlater å 

iverksette passende utbedringstiltak i tide, skal Kommisjonen 

umiddelbart fjerne det eller den fra listen. 

KAPITTEL 3 

Frigivelse for fri omsetning av produkter importert i samsvar 

med artikkel 33 i forordning (EF) nr. 834/2007 

Artikkel 13 

Kontrollsertifikat 

1. Frigivelse for fri omsetning i Fellesskapet av en sending 

med produkter som nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 som er importert i samsvar med artikkel 33 i 

nevnte forordning, skal skje på følgende vilkår: 

a)  Et kontrollsertifikat i original skal framlegges for 

medlemsstatens vedkommende myndighet. 

b)  Sendingen skal verifiseres av medlemsstatens ved-

kommende myndighet, og kontrollsertifikatet skal 

påtegnes i samsvar med nr. 8 i denne artikkel. 

2. Originalen av kontrollsertifikatet skal utarbeides i 

samsvar med artikkel 17 nr. 2 og nr. 3–7 i denne artikkel, på 

grunnlag av malen og merknadene i vedlegg V. Merknadene 

til malen samt retningslinjene nevnt i artikkel 17 nr. 2 skal 

stilles til rådighet av Kommisjonen via datasystemet for 

elektronisk utveksling av dokumenter nevnt i artikkel 17. 

3. For å bli godtatt må kontrollsertifikatet være utstedt av 

a) den kontrollmyndigheten eller det kontrollorganet som er 

godkjent til å utstede kontrollsertifikatet, som nevnt i 

artikkel 7 nr. 2, i en tredjestat som er anerkjent i henhold 

til artikkel 8 nr. 4, eller 

b) den kontrollmyndigheten eller det kontrollorganet i 

tredjestaten som står på listen for den aktuelle tredjestaten, 

og som er anerkjent i henhold til artikkel 11 nr. 5. 

4. Myndigheten eller organet som utsteder kontrollsertifi-

katet, skal utstede kontrollsertifikatet og påtegne erklæringen i 

rubrikk 15 i sertifikatet først når  
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a) den eller det har utført en dokumentkontroll på grunnlag av 

alle relevante kontrolldokumenter, særlig produksjons-

planen for de berørte produktene samt transportdokumenter 

og handelsdokumenter, og 

b) den eller det enten har foretatt en fysisk kontroll av 

sendingen eller har mottatt en uttrykkelig erklæring fra 

eksportøren om at den aktuelle sendingen er produsert 

og/eller bearbeidet i samsvar med artikkel 33 i forordning 

(EF) nr. 834/2007; myndigheten eller organet skal foreta 

en risikoorientert kontroll av denne erklæringens 

troverdighet. 

Myndigheten eller organet skal videre gi hvert utstedt 

sertifikat et serienummer og registrere alle utstedte sertifikater 

i kronologisk rekkefølge. 

5. Kontrollsertifikatet skal utferdiges på et av Fellesskapets 

offisielle språk, og med unntak av stempler og underskrifter 

skal det fylles ut enten helt og holdent med blokkbokstaver 

eller helt og holdent med maskinskrift. 

Kontrollsertifikatet skal fylles ut på et av de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten. Dersom det er nødvendig, kan 

medlemsstatens vedkommende myndigheter be om at 

kontrollsertifikatet oversettes til et av medlemsstatens offisielle 

språk. 

Endringer eller strykninger som ikke er bekreftet, gjør 

sertifikatet ugyldig. 

6. Kontrollsertifikatet skal utferdiges i én original. 

Den første mottakeren eller eventuelt importøren kan ta en 

kopi for å kunne underrette kontrollmyndighetene og 

kontrollorganene i samsvar med artikkel 83 i forordning (EF) 

nr. 889/2008. På kopien skal det være trykt eller stemplet 

«KOPI» eller «GJENPART». 

7. For produkter som importeres i samsvar med overgangs-

bestemmelsene fastsatt i artikkel 19 i denne forordning, skal 

følgende gjelde: 

a)  I kontrollsertifikatet nevnt i nr. 3 bokstav b) skal rubrikk 16, 

når sertifikatet framlegges i samsvar med nr. 1, inneholde 

en erklæring fra vedkommende myndighet i den medlems-

staten som har gitt tillatelsen etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 19. 

b)  Vedkommende myndighet i den medlemsstaten som har 

gitt tillatelsen, kan delegere myndighet til å avgi 

erklæringen i rubrikk 16 til den kontrollmyndigheten eller 

det kontrollorganet som kontrollerer importøren i samsvar 

med kontrolltiltakene fastsatt i avdeling V i forordning 

(EF) nr. 834/2007, eller til de myndighetene som er utpekt 

som medlemsstatens vedkommende myndigheter. 

c)  Erklæringen i rubrikk 16 er ikke påkrevd 

i) når importøren framlegger et originaldokument utstedt 

av vedkommende myndighet i den medlemsstaten som 

har gitt tillatelsen i samsvar med artikkel 19 i denne 

forordning, som viser at sendingen er omfattet av 

tillatelsen, eller 

ii) når medlemsstatens myndighet som har gitt tillatelsen 

nevnt i artikkel 19, har framlagt tilstrekkelig bevis 

direkte overfor myndigheten som er ansvarlig for å 

verifisere sendingen, på at sendingen er omfattet av 

tillatelsen; denne framgangsmåten med å framlegge 

bevis direkte er frivillig for den medlemsstaten som ga 

tillatelsen. 

d)  Dokumentet med de bevisene som kreves i henhold til 

bokstav c) i) og ii), skal inneholde følgende opplysninger: 

i) Importtillatelsens referansenummer og utløpsdato. 

ii) Importørens navn og adresse. 

iii) Opprinnelsestredjestaten. 

iv) Opplysninger om det utstedende organet eller den 

utstedende myndigheten og, dersom kontrollen ikke 

utføres av samme organ eller myndighet, opplysninger 

om kontrollorganet eller -myndigheten i tredjestaten. 

v) Produktnavnene. 

8. Ved verifisering av en sending skal kontrollsertifikatets 

original påtegnes i rubrikk 17 av medlemsstatens vedkommende 

myndigheter og sendes tilbake til personen som framla det. 

9. Den første mottakeren skal ved mottak av sendingen 

fylle ut rubrikk 18 i kontrollsertifikatets original for å bekrefte 

at sendingen er mottatt i samsvar med artikkel 34 i forordning 

(EF) nr. 889/2008.  
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Den første mottakeren skal deretter sende originalen av 

sertifikatet til importøren nevnt i sertifikatets rubrikk 11 for å 

oppfylle kravet fastsatt i artikkel 33 nr. 1 annet ledd i 

forordning (EF) nr. 834/2007, med mindre sertifikatet skal 

følge sendingen nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

10. Kontrollsertifikatet kan opprettes elektronisk ved bruk 

av den metoden som er gjort tilgjengelig for kontroll-

myndighetene eller kontrollorganene av den berørte medlems-

staten. Medlemsstatens vedkommende myndigheter kan kreve 

at det elektroniske kontrollsertifikatet ledsages av en avansert 

elektronisk signatur som definert i artikkel 2 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF(1). I alle andre 

tilfeller skal vedkommende myndighet kreve en elektronisk 

signatur som gir tilsvarende forsikringer med hensyn til den 

funksjonaliteten som tilskrives en signatur, ved å anvende de 

samme reglene og vilkårene som dem som er fastsatt i 

Kommisjonens bestemmelser om elektroniske og digitaliserte 

dokumenter, fastsatt i kommisjonsbeslutning 2004/563/EF, 

Euratom(2). 

Artikkel 14 

Særskilte tollprosedyrer 

1. Dersom en sending fra en tredjestat settes på tollager 

eller er gjenstand for innenlands bearbeiding i form av en 

suspensjonsordning som fastsatt i rådsforordning (EØF) 

nr. 2913/92(3), og én eller flere bearbeidinger som definert i 

artikkel 2 bokstav i) i forordning (EF) nr. 834/2007, skal 

sendingen før den første bearbeidingen gjennomføres, 

omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 13 nr. 1 i denne 

forordning. 

Bearbeidingen kan omfatte for eksempel 

a)  innpakking eller ompakking, eller 

b)  merking med opplysninger om økologisk produksjons-

metode. 

Etter bearbeidingen skal den påtegnede originalen av kontroll-

sertifikatet følge sendingen og framlegges for medlemsstatens 

vedkommende myndighet, som skal verifisere sendingen med 

sikte på frigivelse for fri omsetning. 

Etter avslutning av denne prosedyren skal originalen av 

kontrollsertifikatet eventuelt sendes tilbake til importøren av 

sendingen som angitt i sertifikatets rubrikk 11 for å oppfylle 

kravet fastsatt i artikkel 33 nr. 1 annet ledd i forordning (EF) 

nr. 834/2007. 

  

(1) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12. 

(2) EUT L 251 av 27.7.2004, s. 9. 

(3) EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1. 

2. Dersom en sending fra en tredjestat innenfor rammen av 

en suspensjonsprosedyre i henhold til forordning (EØF) 

nr. 2913/92 skal deles opp i flere partier i en medlemsstat før 

den frigis for fri omsetning i Fellesskapet, skal sendingen før 

oppdelingen omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 13 nr. 1 i 

denne forordning. 

For hvert parti som oppdelingen medfører, skal et utdrag av 

kontrollsertifikatet framlegges for medlemsstatens ved-

kommende myndighet i samsvar med malen og veiledningen i 

vedlegg VI. Utdraget av kontrollsertifikatet skal påtegnes av 

medlemsstatens vedkommende myndigheter i rubrikk 14. 

En kopi av det påtegnede utdraget av kontrollsertifikatet skal 

oppbevares sammen med kontrollsertifikatets original av den 

personen som i kontrollsertifikatets rubrikk 11 angis som 

opprinnelig importør av sendingen. På kopien skal det være 

trykt eller stemplet «KOPI» eller «GJENPART». 

Etter oppdelingen skal den påtegnede originalen av hvert 

utdrag av kontrollsertifikatet følge det berørte partiet og 

framlegges for medlemsstatens vedkommende myndighet, 

som skal verifisere det berørte partiet med sikte på frigivelse 

for fri omsetning. 

Mottakeren av et parti skal når det mottas, fylle ut rubrikk 15 i 

det originale utdraget av kontrollsertifikatet for å bekrefte at 

partiet er mottatt i samsvar med artikkel 34 i forordning (EF) 

nr. 889/2008. 

Mottakeren av et parti skal holde utdraget av kontroll-

sertifikatet tilgjengelig for kontrollmyndighetene og/eller 

kontrollorganene i minst to år. 

3. Bearbeidingen og oppdelingen nevnt i nr. 1 og 2 skal 

gjennomføres i samsvar med de relevante bestemmelsene i 

avdeling V i forordning (EF) nr. 834/2007 og avdeling IV i 

forordning (EF) nr. 889/2008. 

Artikkel 15 

Ikke-samsvarende produkter 

Uten at det berører tiltak eller virksomhet som gjennomføres i 

samsvar med artikkel 30 i forordning (EF) nr. 834/2007 

og/eller artikkel 85 i forordning (EF) nr. 889/2008, skal 

frigivelse for fri omsetning i Fellesskapet av produkter som 

ikke oppfyller kravene i nevnte forordning, skje på det vilkåret 

at henvisninger til økologisk produksjonsmetode fjernes fra 

merking, reklame og følgedokumenter.  
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AVDELING IV 

FELLES REGLER 

Artikkel 16 

Vurdering av anmodningene og offentliggjøring av listene 

1. Kommisjonen skal behandle anmodninger som mottas i 

samsvar med artikkel 4, 8 og 11, med bistand fra Komiteen for 

økologisk produksjon nevnt i artikkel 37 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 834/2007 (heretter kalt «Komiteen»). Komiteen skal 

for dette formål vedta en egen forretningsorden. 

Kommisjonen skal opprette en ekspertgruppe bestående av 

regjeringsoppnevnte og private sakkyndige som skal bistå 

Kommisjonen i behandlingen av anmodningene og 

forvaltningen og revisjonen av listene. 

2. For hver anmodning som mottas, skal Kommisjonen etter 

hensiktsmessig samråd med medlemsstatene i samsvar med den 

egne forretningsordenen, utpeke to medlemsstater som skal 

fungere som medreferenter. Kommisjonen skal fordele 

anmodningene mellom medlemsstatene etter antall stemmer 

hver medlemsstat har i Komiteen for økologisk produksjon. De 

medlemsstatene som fungerer som medreferenter, skal 

undersøke dokumentasjonen og opplysningene som fastsatt i 

artikkel 4, 8 og 11 i forbindelse med anmodningen, og utarbeide 

en rapport. Når det gjelder forvaltningen og revisjon av listene, 

skal de også undersøke årsrapportene og eventuelle andre 

opplysninger nevnt i artikkel 5, 9 og 12 som gjelder 

oppføringene på listen. 

3. På bakgrunn av resultatene av de undersøkelsene som er 

gjort av medlemsstatene som fungerer som medreferenter, og i 

samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 37 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 skal Kommisjonen treffe 

beslutning om anerkjennelse av tredjestater, kontrollorganer 

eller kontrollmyndigheter, deres oppføring på listene eller 

eventuelle endringer av listene, herunder tildeling av kodenumre 

til disse organene eller myndighetene. Beslutningene skal 

kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

4. Kommisjonen skal gjøre listene tilgjengelige for 

offentligheten ved bruk av ethvert egnet teknisk middel, 

herunder offentliggjøring på internett. 

Artikkel 17 

Kommunikasjon 

1. Ved oversending til Kommisjonen eller medlemsstatene 

av dokumenter eller andre opplysninger nevnt i artikkel 32 og 

33 i forordning (EF) nr. 834/2007 og i denne forordning  

skal tredjestatenes vedkommende myndigheter, kontroll-

myndighetene eller kontrollorganene bruke elektronisk 

overføring. Når Kommisjonen eller medlemsstatene stiller 

særskilte systemer for elektronisk overføring til rådighet, skal de 

bruke disse systemene. Kommisjonen og medlemsstatene skal 

også bruke disse systemene til å sende hverandre relevante 

dokumenter. 

2. Når det gjelder utformingen av og innholdet i 

dokumentene eller opplysningene nevnt i artikkel 32 og 33 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og i denne forordning, skal 

Kommisjonen fastsette retningslinjer, maler og spørre-

skjemaer der det er relevant, og gjøre dem tilgjengelige i 

datasystemet nevnt i nr. 1 i denne artikkel. Disse retnings-

linjene, malene og spørreskjemaene skal tilpasses og 

ajourføres av Kommisjonen etter at den har underrettet 

medlemsstatene og vedkommende myndigheter i tredjestatene 

samt de kontrollmyndighetene og kontrollorganene som er 

anerkjent i samsvar med denne forordning. 

3. Datasystemet nevnt i nr. 1 skal gjøre det mulig ved 

behov å samle inn anmodningene, dokumentene og opplys-

ningene nevnt i denne forordning, herunder de tillatelsene som 

gis i samsvar med artikkel 19. 

4. Underlagsdokumentet nevnt i artikkel 32 og 33 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og i denne forordning, særlig i 

artikkel 4, 8 og 11, skal oppbevares av tredjestatenes ved-

kommende myndigheter, kontrollmyndighetene eller 

kontrollorganene og være tilgjengelig for Kommisjonen og 

medlemsstatene i minst tre år etter det året kontrollene fant 

sted eller kontrollsertifikatene og underlagsdokumentene ble 

framlagt. 

5. Dersom et dokument eller en framgangsmåte som er 

omhandlet i artikkel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 834/2007 

eller i de nærmere reglene for anvendelsen av forordningen, må 

undertegnes av en person med fullmakt eller godkjennes av en 

person i ett eller flere ledd av framgangsmåten, må datasys-

temene som er opprettet for å overføre disse dokumentene, gjøre 

det mulig entydig å identifisere hver person og gi rimelige 

garantier for at innholdet i dokumentene, herunder hva angår 

leddene i framgangsmåten, ikke kan endres, i samsvar med 

Fellesskapets regelverk, særlig kommisjonsbeslutning 

2004/563/EF, Euratom. 

AVDELING V 

SLUTTBESTEMMELSER OG 

OVERGANGSBESTEMMELSER 

Artikkel 18 

Overgangsbestemmelser om listen over tredjestater 

Anmodninger fra tredjestater om oppføring på listen, som er 

innsendt i samsvar med artikkel 2 i forordning (EF) 

nr. 345/2008 før 1. januar 2009, skal behandles som anmod-

ninger i samsvar med artikkel 8 i denne forordning. 

Den første listen over anerkjente stater skal omfatte Argentina, 

Australia, Costa Rica, India, Israel, New Zealand og Sveits. 

Den skal ikke inneholde kodenumrene nevnt i artikkel 7 nr. 2 

bokstav f) i denne forordning. Disse kodenumrene skal 

tilføyes før 1. juli 2010 ved en ajourføring av listen i samsvar 

med artikkel 17 nr. 2.  
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Artikkel 19 

Overgangsbestemmelser om likeverdig import av 

produkter som ikke har opprinnelse i tredjestater oppført 

på listen 

1. I henhold til artikkel 40 i forordning (EF) nr. 834/2007 

kan en medlemsstats vedkommende myndighet tillate at 

importører i den medlemsstaten der importøren har underrettet 

om sin virksomhet i samsvar med artikkel 28 i nevnte 

forordning, bringer i omsetning produkter importert fra 

tredjestater som ikke er ført opp på listen nevnt i artikkel 33 

nr. 2 i nevnte forordning, forutsatt at importøren framlegger 

tilstrekkelig bevis på at vilkårene i artikkel 33 nr. 1 bokstav a) 

og b) i nevnte forordning er oppfylt. 

Dersom medlemsstaten etter først å ha gitt importøren eller 

enhver annen berørt person anledning til å uttale seg, finner at 

disse vilkårene ikke lenger er oppfylt, skal den trekke tilbake 

tillatelsen. 

Tillatelsene skal utløpe senest 24 måneder etter offentliggjø-

ring av den første listen over kontrollorganer og kontroll-

myndigheter som er anerkjent i henhold til artikkel 10 i denne 

forordning. 

Det importerte produktet skal omfattes av et kontrollsertifikat 

som fastsatt i artikkel 13 som er utstedt av den kontroll-

myndigheten eller det kontrollorganet som er godkjent som 

utsteder av kontrollsertifikatet av vedkommende myndighet i 

den medlemsstaten som har gitt tillatelsen. Originalen av 

sertifikatet skal følge varene til den første mottakerens lokaler. 

Deretter skal importøren holde sertifikatet tilgjengelig for 

kontrollorganet og eventuelt kontrollmyndigheten i minst to år. 

2. Hver medlemsstat skal underrette de øvrige medlems-

statene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold 

til denne artikkel, herunder om de relevante produksjons-

standardene og kontrollordningene. 

3. På anmodning fra en medlemsstat eller på Kommi-

sjonens initiativ skal en tillatelse som gis i henhold til denne 

artikkel, behandles av Komiteen for økologisk produksjon. 

Dersom behandlingen viser at vilkårene nevnt i artikkel 33 

nr. 1 bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 834/2007 ikke er 

oppfylt, skal Kommisjonen kreve at medlemsstaten som ga 

tillatelsen, trekker den tilbake. 

4. Fra tolv måneder etter offentliggjøringen av den første 

listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter nevnt i 

artikkel 11 nr. 5 kan medlemsstatene ikke lenger gi tillatelser 

som omhandlet i nr. 1 i denne artikkel, med mindre de aktuelle 

importerte produktene er varer hvis produksjon i tredjestaten 

ble kontrollert av et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet 

som ikke er ført opp på listen utarbeidet i henhold til 

artikkel 10. 

5. Fra 1. januar 2013 skal medlemsstatene ikke lenger gi 

tillatelser som omhandlet i nr. 1. 

6. Enhver tillatelse til å markedsføre produkter importert 

fra en tredjestat som er gitt til en importør av en medlemsstats 

vedkommende myndighet i henhold til artikkel 11 nr. 6 i 

forordning (EØF) nr. 2092/91 før 31. desember 2008, skal 

utløpe senest 31. desember 2009. 

Artikkel 20 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 345/2008 og (EF) nr. 605/2008 oppheves. 

Henvisninger til de opphevede forordningene skal forstås som 

henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VII. 

Artikkel 21 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2009. 

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

Utferdiget i Brussel 8. desember 2008 

 For Kommisjonen 

 Mariann FISCHER BOEL 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG I 

LISTE OVER KONTROLLORGANER OG KONTROLLMYNDIGHETER MED HENBLIKK PÅ 

SAMSVARSKONTROLL OG RELEVANTE SPESIFIKASJONER NEVNT I ARTIKKEL 3 

 ______  
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VEDLEGG II 

MAL FOR UNDERLAGSDOKUMENTET 

nevnt i artikkel 6 nr. 1 

Underlagsdokument til den driftsansvarlige i samsvar med artikkel 32 nr. 1 bokstav c) og artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 834/2007, som kreves ved import av samsvarende produkter i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1235/2008 

1. Dokumentnummer: 

2. Den driftsansvarliges navn og adresse: 

hovedvirksomhet (produsent, foredlingsvirksomhet, importør 

osv.): 

3. Kontrollorganets/-myndighetens navn, adresse og 

kodenummer: 

4. Produktgrupper/virksomhet: 

—  Planter og planteprodukter: 

—  Dyr og animalske produkter: 

—  Foredlede produkter: 

5. Definert som: 

økologisk produksjon, omleggingsprodukter samt ikke-økologisk 

produksjon ved parallellproduksjon/-foredling i henhold til 

artikkel 11 i forordning (EF) nr. 834/2007 

6. Gyldighetsperiode: 

Planteprodukter fra … til … 

Animalske produkter fra … til … 

Foredlede produkter fra … til … 

7. Kontrolldato(er): 

8. Dette dokumentet er utstedt i samsvar med artikkel 32 nr. 1 bokstav c) og artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007 og 

artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1235/2008. Den angitte driftsansvarlige har latt sin virksomhet bli kontrollert og oppfyller kravene i 

nevnte forordninger. 

Dato, sted: 

Underskrift på vegne av utstedende kontrollorgan/-myndighet: 
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VEDLEGG III 

LISTE OVER TREDJESTATER OG RELEVANTE SPESIFIKASJONER NEVNT I ARTIKKEL 7 

ARGENTINA 

1. Produktkategorier: 

a)  levende eller uforedlede landbruksprodukter og vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking, unntatt: 

— dyr og animalske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omlegging, 

b) foredlede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, unntatt: 

— animalske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omlegging. 

2. Opprinnelse: produkter i kategori 1 a) og økologisk framstilte ingredienser i produkter i kategori 1 b) som er 

framstilt i Argentina. 

3. Produksjonsstandarder: Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica». 

4. Vedkommende myndighet: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, 

www.senasa.gov.ar 

5. Kontrollorganer: 

— Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar 

— Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL 

(Argencert), www.argencert.com 

— Letis SA, www.letis.com.ar 

— Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2013. 

AUSTRALIA 

1. Produktkategorier: 

a) uforedlede planteprodukter og vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking, 

b) foredlede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, hovedsakelig sammensatt av én eller flere 

ingredienser av vegetabilsk opprinnelse. 

2. Opprinnelse: produkter i kategori 1 a) og økologisk framstilte ingredienser i produkter i kategori 1 b) som er 

dyrket i Australia. 

3. Produksjonsstandarder: National standard for organic and bio-dynamic produce. 

4. Vedkommende myndighet: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au 

5. Kontrollorganer og -myndigheter: 

— Australian Certified Organic Pty. Ltd., www.australianorganic.com.au 

— Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au 

— Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au 

— National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au 

— Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au  
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6. Organer og myndigheter som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2013. 

COSTA RICA 

1.  Produktkategorier: 

a) uforedlede planteprodukter og vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking, 

b) foredlede planteprodukter til bruk som næringsmidler. 

2. Opprinnelse: produkter i kategori 1 a) og økologisk framstilte ingredienser i produkter i kategori 1 b) som er 

framstilt i Costa Rica. 

3. Produksjonsstandarder: Reglamento sobre la agricultura orgánica. 

4. Vedkommende myndighet: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm 

5. Kontrollorganer: 

— BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com 

— Eco-LOGICA, www.eco-logica.com 

6. Myndighet som utsteder sertifikater: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2011. 

INDIA 

1. Produktkategorier: 

a) uforedlede planteprodukter og vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking, 

b) foredlede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, hovedsakelig sammensatt av én eller flere 

ingredienser av vegetabilsk opprinnelse. 

2. Opprinnelse: produkter i kategori 1 a) og økologisk framstilte ingredienser i produkter i kategori 1 b) som er 

dyrket i India. 

3. Produksjonsstandarder: National Programme for Organic Production. 

4. Vedkommende myndighet: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, 

www.apeda.com/organic 

5. Kontrollorganer og -myndigheter: 

— APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in 

— Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in 

— Control Union Certifications, www.controlunion.com 

— Ecocert SA (India Branch Office), www.ecocert.in 

— IMO Control Private Limited, www.imo.ch 

— Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org 

— Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com 

— Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com 

— OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in  
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— SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com 

— Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_ 

certification.htm 

— Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/ 

index_eng.asp 

6. Organer og myndigheter som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2009. 

ISRAEL 

1. Produktkategorier: 

a) uforedlede planteprodukter og vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking, 

b) foredlede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, hovedsakelig sammensatt av én eller flere 

ingredienser av vegetabilsk opprinnelse. 

2. Opprinnelse: produkter i kategori 1 a) og økologisk framstilte ingredienser i produkter i kategori 1 b) som er 

framstilt i Israel eller importert til Israel 

 enten fra Fellesskapet 

 eller fra en tredjestat i henhold til en ordning ansett som likeverdig i samsvar med bestemmelsene i artikkel 33 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

3. Produksjonsstandarder: National Standard for organically grown plants and their products. 

4. Vedkommende myndighet: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il 

5. Kontrollorganer og -myndigheter: 

 Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il 

 IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il 

 Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il 

 Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il 

6. Organer og myndigheter som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2013. 

SVEITS 

1. Produktkategorier: levende eller uforedlede landbruksprodukter og vegetativt formeringsmateriale, foredlede 

landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, fôr og frø til dyrking, unntatt: 

 produkter framstilt i omleggingsperioden og produkter som inneholder en ingrediens av landbruksopprinnelse 

som er framstilt i omleggingsperioden. 

2. Opprinnelse: produkter og økologisk framstilte ingredienser i produkter som er framstilt i Sveits eller importert til 

Sveits 

 enten fra Fellesskapet 

 eller fra en tredjestat for hvilken Sveits har anerkjent at produktene er framstilt og kontrollert i denne 

tredjestaten etter regler som er likeverdige med dem som er fastsatt i sveitsisk lovgivning. 

3. Produksjonsstandarder: Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products 

and foodstuffs. 

4. Vedkommende myndighet: Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/ 

00013/00085/00092/index.html?lang=en 
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5. Kontrollorganer: 

 Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch 

 bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch 

 Institut für Marktökologie (IMO), www.imo.ch 

 ProCert Safety AG, www.procert.ch 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2013. 

NEW ZEALAND 

1. Produktkategorier: 

a)  levende eller uforedlede landbruksprodukter og vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking, unntatt: 

 dyr og animalske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omlegging, 

 akvakulturprodukter, 

b) foredlede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, unntatt: 

 animalske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omlegging, 

 produkter som inneholder akvakulturprodukter. 

2. Opprinnelse: Produkter i kategori 1 a) og økologisk framstilte ingredienser i produkter i kategori 1 b) som er 

framstilt i New Zealand eller importert til New Zealand 

 enten fra Fellesskapet 

 eller fra en tredjestat i henhold til en ordning som er anerkjent som likeverdig i samsvar med bestemmelsene i 

artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

 eller fra en tredjestat hvis produksjonsregler og kontrollordning er anerkjent som likeverdige med det 

newzealandske landbruks- og skogbruksdepartementets kvalitetssikringsprogram for næringsmidler og 

økologisk landbruk (MAF Food Official Organic Assurance Programme), på grunnlag av garantier og 

opplysninger fra nevnte stats vedkommende myndighet i samsvar med bestemmelsene fastsatt av nevnte 

departement, og forutsatt at bare økologisk framstilte ingredienser til iblanding i produkter i kategori 1 b) som 

bearbeides i New Zealand, importeres; disse ingrediensene kan likevel utgjøre høyst 5 % av produktene av 

landbruksopprinnelse. 

3. Produksjonsstandarder: NZFSA Technical Rules for Organic Production. 

4. Vedkommende myndighet: New Zealand Food Safety Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.nz/organics/ 

5. Kontrollorganer:  

 AsureQuality, www.organiccertification.co.nz 

 BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz 

6. Myndighet som utsteder sertifikater: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food 

Safety Authority (NZFSA). 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2011. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

LISTE OVER KONTROLLORGANER OG KONTROLLMYNDIGHETER MED HENBLIKK PÅ 

LIKEVERDIGHETSKONTROLL OG RELEVANTE SPESIFIKASJONER NEVNT I ARTIKKEL 10 

 ______  
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VEDLEGG V 

MAL FOR KONTROLLSERTIFIKATET 

for import av økologiske produkter til Det europeiske fellesskap som nevnt i artikkel 13 

Malen for sertifikatet er fastsatt med hensyn til 

 teksten, 

 formatet, på ett ark, 

 rubrikkenes oppstilling og størrelse. 
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KONTROLLSERTIFIKAT FOR IMPORT AV ØKOLOGISKE PRODUKTER TIL DET EUROPEISKE FELLESSKAP 

1. Utstedende organ eller myndighet (navn og adresse) 2. Artikkel 33 nr. 2  eller artikkel 33 nr. 3  i rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007, eller artikkel 19  i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1235/2008 

3. Kontrollsertifikatets serienummer 4. Referansenummer på tillatelsen i henhold til artikkel 19 

5. Eksportør (navn og adresse) 6. Kontrollorgan eller kontrollmyndighet (navn og adresse) 

7. Foretak som har produsert eller bearbeidet produktet (navn og 

adresse) 

8. Avsenderstat 

9. Bestemmelsesstat 

10. Første mottaker i Fellesskapet (navn og adresse) 11.  Importørens navn og adresse 

12.  Merker og numre. Containernummer/-numre. Antall og type. 

Produktets handelsbetegnelse 

13. KN-koder 14. Deklarert mengde 

15.  Erklæring fra det organet eller den myndigheten som utsteder sertifikatet, som nevnt i rubrikk 1 

Det attesteres herved at dette sertifikatet er utstedt på grunnlag av de kontrollene som kreves i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning 

(EF) nr. 1235/2008, og at ovennevnte produkter er framstilt i samsvar med regler for produksjon og kontroll av den økologiske 

produksjonsmetoden som anses som likeverdige med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 834/2007. 

Dato 

Fullmektigens navn og underskrift  Utstedende myndighets eller organs stempel 
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16.  Erklæring fra vedkommende myndighet i medlemsstaten i Den europeiske union som ga tillatelsen, eller fra dennes utpekte 

representant 

Det attesteres herved at ovennevnte produkter er tillatt markedsført i Det europeiske fellesskap etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 19 i forordning (EF) nr. 1235/2008 med referansenummeret angitt i rubrikk 4. 

Dato 

Fullmektigens navn og underskrift Stempel for medlemsstatens vedkommende myndighet eller dennes utpekte 

representant i medlemsstaten 

17.  Verifisering av sendingen av medlemsstatens vedkommende myndighet 

Medlemsstat  ..................................................................................  

Importregistrering (type, nummer, dato og tolldeklareringskontor)  ......................................................................................................  

Dato  ....................................................................................  

Fullmektigens navn og underskrift Stempel 

18.  Erklæring fra første mottaker 

Det attesteres herved at produktene er mottatt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 34 i forordning (EF) nr. 889/2008. 

Foretakets navn  Dato 

Fullmektigs navn og underskrift 
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Merknader 

Rubrikk 1:  Myndighet eller organ eller annen utpekt myndighet eller annet utpekt organ i henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1235/2008. Dette organet skal også fylle ut rubrikk 3 og 15. 

Rubrikk 2:  I denne rubrikken angis de EF-forordningene som er relevante for utstedelsen og bruken av sertifikatet; angi relevant 

bestemmelse. 

Rubrikk 3:  Sertifikatets serienummer tildelt av utstedende organ eller myndighet i samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 1235/2008. 

Rubrikk 4:  Tillatelsens referansenummer ved import i henhold til artikkel 19. Denne rubrikken fylles ut av det utstedende organet eller, 

dersom opplysningene ikke er tilgjengelige når det utstedende organet påtegner rubrikk 15, av importøren. 

Rubrikk 5:  Eksportørens navn og adresse. 

Rubrikk 6:  Kontrollorgan eller -myndighet som overvåker at reglene for økologisk produksjonsmetode overholdes ved den seneste 

arbeidsoperasjonen (produksjon, bearbeiding, herunder emballering og merking) i avsendertredjestaten. 

Rubrikk 7:  Den driftsansvarlige som foretok den seneste arbeidsoperasjonen (produksjon, bearbeiding, herunder emballering og 

merking) på sendingen i tredjestaten nevnt i rubrikk 8. 

Rubrikk 9:  Med «bestemmelsesstat» menes staten til den første mottakeren i Fellesskapet. 

Rubrikk 10:  Navn og adresse til den første mottakeren av sendingen i Fellesskapet. Med «første mottaker» menes den fysiske eller 

juridiske personen som sendingen leveres til, og der den vil bli håndtert for videre bearbeiding og/eller markedsføring. Den 

første mottakeren skal også fylle ut rubrikk 18. 

Rubrikk 11:  Importørens navn og adresse. Med «importør» menes den fysiske eller juridiske personen i Det europeiske fellesskap som 

importerer sendingen med sikte på frigivelse for fri omsetning i Det europeiske fellesskap, enten på egen hånd eller 

gjennom en representant. 

Rubrikk 13: De berørte produktenes KN-koder. 

Rubrikk 14:  Deklarert mengde, oppgitt i egnede enheter (kg nettovekt, liter osv.). 

Rubrikk 15:  Erklæring fra organet eller myndigheten som utsteder sertifikatet. Underskriften og stempelet skal være i en annen farge 

enn den trykte teksten. 

Rubrikk 16:  Bare for import etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 i forordning (EF) nr. 1235/2008. Fylles ut av vedkommende 

myndighet i medlemsstaten som ga tillatelsen, eller av det organet eller den myndigheten som er delegert myndighet i 

samsvar med artikkel 13 nr. 7 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1235/2008. Skal ikke fylles ut dersom unntaket i artikkel 13 

nr. 7 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1235/2008 får anvendelse. 

Rubrikk 17:  Skal fylles ut av medlemsstatens vedkommende myndighet enten når sendingen verifiseres i samsvar med artikkel 13 

nr. 1, eller før sendingen bearbeides eller oppdeles i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1235/2008. 

Rubrikk 18:  Skal fylles ut av den første mottakeren når produktene er mottatt og mottakeren har utført kontrollene fastsatt i artikkel 34 i 

forordning (EF) nr. 889/2008. 
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VEDLEGG VI 

MAL FOR UTDRAGET AV KONTROLLSERTIFIKATET 

nevnt i artikkel 14 

Malen for utdraget er fastsatt med hensyn til 

 teksten, 

 formatet, 

 rubrikkenes oppstilling og størrelse. 
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UTDRAG nr. ... AV KONTROLLSERTIFIKAT FOR IMPORT AV ØKOLOGISKE PRODUKTER TIL DET EUROPEISKE FELLESSKAP 

1. Organ eller myndighet som har utstedt det opprinnelige 

kontrollsertifikatet (navn og adresse) 

2. Artikkel 33 nr. 2 eller artikkel 33 nr. 3 i rådsforordning (EF) 

nr. 834/2007, eller artikkel 19 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1235/2008  

3. Det opprinnelige kontrollsertifikatets serienummer 4. Referansenummer på tillatelsen i henhold til artikkel 19 

5. Foretaket som har delt opp den opprinnelige sendingen i partier 

(navn og adresse) 

6. Kontrollorgan eller kontrollmyndighet (navn og adresse) 

7. Navn og adresse til importøren av den opprinnelige sendingen 8. Avsenderstat for den opp-

rinnelige sendingen 

9. Samlet deklarert mengde 

for den opprinnelige 

sendingen 

10. Mottaker av partiet som oppsto etter oppdeling (navn og adresse) 

11.  Merker og numre. Containernummer/-numre. Antall og type. 

Partiets handelsbetegnelse 

12.  KN-kode 13.  Deklarert mengde for 

partiet 

14.  Erklæring fra medlemsstatens vedkommende myndighet som påtegner utdraget av sertifikatet 

Dette utdraget gjelder det partiet som er beskrevet ovenfor, og som oppsto etter oppdeling av en sending som omfattes av et 

kontrollsertifikat i original med serienummeret angitt i rubrikk 3. 

Medlemsstat ................................................  

Dato  ............................................................  

Fullmektigens navn og underskrift Stempel 

15.  Erklæring fra mottaker av partiet 

Det attesteres herved at partiet er mottatt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 33 i forordning (EF) nr. 889/2008. 

Foretakets navn 

Dato: 

Fullmektigens navn og underskrift 
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Merknader 

Utdrag nr. ..:  Utdragets nummer tilsvarer nummeret på det partiet som oppsto etter oppdeling av den opprinnelige sendingen. 

Rubrikk 1:  Navn på det organet eller den myndigheten i tredjestaten som har utstedt det opprinnelige kontrollsertifikatet. 

Rubrikk 2:  I denne rubrikken angis hvilke EF-forordninger som er relevante for utstedelsen av dette utdraget. Angi de relevante 

bestemmelsene om importen av den opprinnelige sendingen, se rubrikk 2 i det opprinnelige kontrollsertifikatet. 

Rubrikk 3:  Det opprinnelige sertifikatets serienummer tildelt av utstedende organ eller myndighet i samsvar med artikkel 13 nr. 4 

i forordning (EF) nr. 1235/2008. 

Rubrikk 4:  Referansenummeret for den tillatelsen som ble gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EF) nr. 1235/2008, se 

rubrikk 4 i det opprinnelige kontrollsertifikatet. 

Rubrikk 6:  Kontrollorgan eller -myndighet som er ansvarlig for å kontrollere det foretaket som har delt opp sendingen. 

Rubrikk 7, 8 og 9:  Se relevante opplysninger i det opprinnelige kontrollsertifikatet. 

Rubrikk 10:  Mottaker av partiet (oppstått etter oppdeling) i Det europeiske fellesskap. 

Rubrikk 12:  KN-koder for produktene i partiet. 

Rubrikk 13:  Deklarert mengde, oppgitt i egnede enheter (kg nettovekt, liter osv.). 

Rubrikk 14:  Skal fylles ut av medlemsstatens vedkommende myndighet for hvert parti som oppstår etter oppdelingen nevnt i 

artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008. 

Rubrikk 15:  Skal fylles ut når partiet mottas og mottakeren har utført kontrollene fastsatt i artikkel 33 i forordning (EF) 

nr. 889/2008. 
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VEDLEGG VII 

Sammenligningstabell nevnt i artikkel 20 

Forordning (EF) nr. 345/2008 Forordning (EF) nr. 605/2008 Denne forordning 

— Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 

— Artikkel 1 nr. 2 — 

— Artikkel 2 innledende tekst og nr. 1 Artikkel 2 innledende tekst og nr. 1 

 — Artikkel 2 nr. 2 

 Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 3 

 Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 4 

 Artikkel 2 nr. 4 — 

 Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 2 nr. 5 

— — Artikkel 3 

— — Artikkel 4 

— — Artikkel 5 

— — Artikkel 6 

Artikkel 1 — Artikkel 7 

Artikkel 2 nr. 1 — Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 — Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 3 — Artikkel 8 nr. 3 

Artikkel 2 nr. 4 — Artikkel 8 nr. 3 og artikkel 9 nr. 2 

— — Artikkel 8 nr. 4 

Artikkel 2 nr. 5  Artikkel 9 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 6  Artikkel 9 nr. 3 og 4 

— — Artikkel 10 

— — Artikkel 11 

— — Artikkel 12 

— Artikkel 3 og 4 Artikkel 13 

— Artikkel 5 Artikkel 14 

— Artikkel 6 Artikkel 15 

— — Artikkel 16 

— — Artikkel 17 

— Artikkel 7 nr. 1 — 

— Artikkel 7 nr. 2 — 

— — Artikkel 18 

— — Artikkel 19 

Artikkel 3 Artikkel 8 Artikkel 20 
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Forordning (EF) nr. 345/2008 Forordning (EF) nr. 605/2008 Denne forordning 

Artikkel 4 Artikkel 9 Artikkel 21 

Vedlegg II — — 

— — Vedlegg I 

— — Vedlegg II 

Vedlegg I — Vedlegg III 

— — Vedlegg IV 

— Vedlegg I Vedlegg V 

— Vedlegg II Vedlegg VI 

Vedlegg III Vedlegg IV Vedlegg VII 
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1254/2008 

av 15. desember 2008 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 

europeiske fellesskap, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF) 

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 20 nr. 3, artikkel 21 nr. 2, artikkel 

22 nr. 2 og artikkel 38 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 834/2007, særlig artikkel 20, 

fastsetter grunnleggende krav til produksjon av 

økologisk gjær. Nærmere regler for gjennomføring av 

disse kravene bør fastsettes i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 889/2008(2). 

2) Ettersom det bør innføres bestemmelser om 

produksjon av økologisk gjær, bør forordning (EF) 

nr. 889/2008 nå også gjelde for gjær som brukes som 

næringsmiddel og fôr. 

3) For å hjelpe økologiske gårdbrukere med å finne 

tilstrekkelige fôrforsyninger til sine dyr og for å legge 

til rette for omlegging av arealer til økologisk 

produksjon for å etterkomme forbrukernes økende 

etterspørsel etter økologiske produkter, bør det tillates 

å bruke inntil 100 % av omleggingsfôrvarer som er 

produsert på gårdbrukernes egen driftsenhet, i 

fôrrasjonen til økologiske dyr. 

4) I henhold til vedlegg VI del B til rådsforordning (EØF) 

nr. 2092/91(3) var det bare tillatt å bruke enzymer som 

normalt ble brukt som tekniske hjelpestoffer, til 

økologisk foredling, mens enzymer som ble brukt som 

tilsetningsstoffer i næringsmidler, måtte være oppført 

på listen over godkjente tilsetningsstoffer i nærings-

midler i vedlegg VI del A punkt A.1 til nevnte 

forordning. Det er nødvendig å gjeninnføre denne 

bestemmelsen i de nye gjennomføringsreglene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 16.12.2008,  

s. 80, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

(3) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordning (EØF) nr. 2092/91 

oppheves og erstattes ved forordning (EF) nr. 834/2007 med 

virkning fra 1. januar 2009. 

5) Ettersom gjær ikke betraktes som et landbruksprodukt 

i henhold til artikkel 32 nr. 3 i traktaten, og for å kunne 

merke den økologiske gjæren som økologisk, er det 

nødvendig å endre bestemmelsen om beregning av 

ingredienser. Beregning av gjær og gjærprodukter som 

landbruksingredienser blir obligatorisk fra og med  

31. desember 2013. Denne tiden er nødvendig for at 

næringen skal kunne tilpasse seg. 

6) Dekorasjonsmaling av kokte egg er tradisjon i enkelte 

deler av Den europeiske union i en viss tid på året, og 

ettersom økologiske egg også kan males og bringes i 

omsetning, har noen medlemsstater framsatt en 

anmodning om å tillate farger for dette formål, og et 

panel av uavhengige sakkyndige har undersøkt visse 

fargestoffer og ulike andre stoffer til desinfisering og 

konservering av kokte egg(4) og konkludert med at en 

rekke naturlige fargestoffer og syntetiske former for 

jernoksider og jernhydroksider kan tillates midlertidig. 

Ettersom produksjonen er lokal og sesongmessig,  

er det likevel hensiktsmessig at vedkommende 

myndigheter får myndighet til å gi de nødvendige 

godkjenninger. 

7) Som anbefalt av et panel for økologisk gjær(5) bør flere 

produkter og stoffer som er nødvendige ved produksjon 

av økologisk gjær, gjærtilberedninger og gjærsammen-

setninger, godkjennes i henhold til artikkel 21 i 

forordning (EF) nr. 834/2007. Artikkel 20 i nevnte 

forordning fastsetter at bare økologisk produserte 

substrater kan brukes ved produksjon av økologisk gjær, 

og økologisk gjær kan ikke forekomme i økologiske 

næringsmidler eller fôr sammen med ikke-økologisk 

gjær. Panelet av sakkyndige anbefalte likevel i sine 

konklusjoner av 10. juli 2008 at det inntil økologisk 

gjærekstrakt er tilgjengelig, tillates 5 % ikke-økologisk 

gjærekstrakt som ekstra substrat ved produksjon av 

økologisk gjær som kilde til nitrogen, fosfor, vitaminer 

og mineraler. I samsvar med fleksibilitetsreglene i 

artikkel 22 nr. 2 bokstav e) i nevnte forordning bør 5 % 

ikke-økologisk gjærekstrakt godkjennes for bruk ved 

produksjon av økologisk gjær. 

8) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres.  

  

(4) Anbefalinger fra gruppen av uavhengige sakkyndige vedrørende 

en søknad om fargestoffer til maling av skall på økologiske 

påskeegg, www.organic-farming.europa.eu 

(5) Anbefalinger fra gruppen av uavhengige sakkyndige om 

bestemmelser om økologisk gjær, www.organic-farming.europa.eu 

2019/EØS/47/08 
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9) Endringene bør få anvendelse fra anvendelsesdatoen 

for forordning (EF) nr. 889/2008. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1. I artikkel 1 nr. 2 oppheves bokstav d). 

2. I artikkel 21 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Fôrrasjonen kan inneholde inntil gjennomsnittlig  

30 % omleggingsfôrvarer. Dersom omleggingsfôrvarene 

kommer fra en av driftsenhetens egne enheter, kan andelen 

økes til 100 %.» 

3. I artikkel 27 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 bokstav b) skal nytt punktum lyde: 

«imidlertid må enzymer som skal brukes som 

tilsetningsstoffer i næringsmidler, være oppført i del A 

i vedlegg VIII.» 

b) I nr. 2 skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  gjær og gjærprodukter skal beregnes som 

ingredienser av landbruksopprinnelse fra og med 

31. desember 2013.» 

c) Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4.  Når det gjelder tradisjonell dekorasjonsmaling av 

skallet på kokte egg som produseres for å bringes i 

omsetning i en bestemt periode av året, kan ved-

kommende myndighet tillate at det i den aktuelle 

perioden benyttes naturlige fargestoffer og naturlige 

overtrekksstoffer. Godkjenningen kan omfatte 

syntetiske former av jernoksider og jernhydroksider 

inntil 31. desember 2013. Godkjenninger skal meddeles 

Kommisjonen og medlemsstatene.» 

4. Ny artikkel 27a skal lyde: 

«Artikkel 27a 

Ved anvendelsen av artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 kan følgende stoffer brukes ved produksjon, 

tilberedning og sammensetning av gjær: 

a) stoffer som er oppført i del C i vedlegg VIII til denne 

forordning, 

b) produkter og stoffer nevnt i artikkel 27 nr. 1 bokstav 

b) og e) i denne forordning.» 

5. I avdeling II kapittel 6 skal nytt avsnitt 3a lyde: 

«Avsni t t  3 a  

Unntak fra produksjonsreglene med hensy n 

t i l  bruken av særl ige produkter og  stof fer  i  

foredl ingen i  sa msvar me d art ikke l  22  nr.  2  

bokstav  a)  i  forordning  (EF)  nr.  834/2007  

Artikkel 46a 

Tilsetning av ikke-økologisk gjærekstrakt 

Dersom vilkårene fastsatt i artikkel 22 nr. 2 bokstav e) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 er til stede, er det ved 

produksjon av økologisk gjær tillatt å tilsette inntil 5 % 

ikke-økologisk gjærekstrakt eller autolysat til substratet 

(beregnet som tørrstoff) dersom driftsansvarlige ikke kan 

klare å skaffe gjærekstrakt eller autolysat fra økologisk 

produksjon. 

Tilgjengeligheten av økologisk gjærekstrakt eller autolysat 

skal vurderes på nytt innen 31. desember 2013 med sikte 

på å trekke tilbake denne bestemmelsen.» 

6. Vedlegg III endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2009. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 15. desember 2008. 

 For Kommisjonen 

 Mariann FISCHER BOEL 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1. Overskriften i vedlegg VIII skal lyde: 

«Visse produkter og stoffer som brukes ved produksjon av foredlede økologiske næringsmidler, gjær og 

gjærprodukter nevnt i artikkel 27 nr. 1 bokstav a) og artikkel 27a bokstav a)» 

2) Nytt avsnitt C skal lyde: 

«AVSNITT C — TEKNISKE HJELPESTOFFER VED PRODUKSJON AV GJÆR OG GJÆRPRODUKTER 

Navn Primærgjær 
Gjærtilberedninger/-

sammensetninger 
Særlige vilkår 

Kalsiumklorid X   

Karbondioksid X X  

Sitronsyre X  Til regulering av pH-verdien i gjærproduksjon 

Melkesyre X  Til regulering av pH-verdien i gjærproduksjon 

Nitrogen X X  

Oksygen X X  

Potetstivelse X X Til filtrering 

Natriumkarbonat X X Til regulering av pH-verdien 

Vegetabilsk olje X X Smøremiddel, slippmiddel eller skumdempende 

middel» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 537/2009 

av 19. juni 2009 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til listen over tredjestater som visse 

landbruksprodukter framstilt ved økologisk produksjon må ha opprinnelse i for å kunne 

markedsføres i Fellesskapet(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-

peiske fellesskap, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF) 

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EF) nr. 834/2007 er  

det i vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import 

av økologiske produkter fra tredjestater(2) fastsatt en 

liste over tredjestater hvis produksjonssystemer og 

kontrolltiltak for økologisk produksjon, anses som 

likeverdige. På bakgrunn av nye søknader og opplys-

ninger som Kommisjonen har mottatt fra tredjestater 

etter den seneste offentliggjøringen av listen, bør visse 

endringer tas i betraktning og tilføyes eller innsettes på 

listen. 

2) Myndighetene i Australia og Costa Rica har bedt 

Kommisjonen om å føre opp et nytt kontroll- og 

sertifiseringsorgan. Myndighetene i Australia og Costa 

Rica har forelagt Kommisjonen alle nødvendige 

garantier for at den skal kunne forvisse seg om at de 

nye kontroll- og sertifiseringsorganene oppfyller 

kriteriene fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1235/2008. 

3) Oppføringen av India på listen fastsatt i vedlegg III  

til forordning (EF) nr. 1235/2008 er gyldig til  

30. juni 2009. For å unngå handelsforstyrrelser er det 

nødvendig å forlenge varigheten av Indias oppføring på 

listen med ytterligere en periode. Indiske myndigheter 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 20.6.2009,  

s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

har bedt Kommisjonen om å føre opp fire nye kontroll- 

og sertifiseringsorganer. Indiske myndigheter har 

forelagt Kommisjonen alle nødvendige garantier for at 

den skal kunne forvisse seg om at de nye kontroll- og 

sertifiseringsorganene oppfyller kriteriene fastsatt i 

artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008. Indiske 

myndigheter har underrettet Kommisjonen om at ett 

kontrollorgan har fått nytt navn. 

4) Israelske myndigheter har underrettet Kommisjonen 

om at ett kontrollorgan har fått nytt navn. 

5) Visse landbruksprodukter som importeres fra Tunisia, 

markedsføres for tiden i Fellesskapet i henhold til 

overgangsreglene fastsatt i artikkel 19 i forordning 

(EF) nr. 1235/2008. Tunisia har anmodet Kommi-

sjonen om å bli oppført på listen fastsatt i vedlegg III 

til nevnte forordning. Tunisia har framlagt de 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 7 og 8 

i nevnte forordning. Gjennomgåelsen av disse 

opplysningene og en etterfølgende drøfting med 

myndighetene i Tunisia har vist at reglene som gjelder 

for produksjon og kontroll av landbruksprodukter i 

Tunisia, er likeverdige med reglene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007. Kommisjonen har 

foretatt en undersøkelse på stedet av produksjons-

reglene og kontrolltiltakene som faktisk anvendes i 

Tunisia, som fastsatt i artikkel 33 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 834/2007. 

6) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

2019/EØS/47/09 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 19. juni 2009. 

 For Kommisjonen 

 Mariann FISCHER BOEL 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 5 i teksten som gjelder Australia, skal nytt strekpunkt lyde: 

«— AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au,» 

2. I nr. 5 i teksten som gjelder Costa Rica, skal nytt strekpunkt lyde: 

«— Control Union Certifications, www.cuperu.com,» 

3. I teksten som gjelder India, gjøres følgende endringer: 

a) nr. 5 skal lyde: 

«— Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicert.net 

— APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in 

— Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in 

— Control Union Certifications, www.controlunion.com 

— ECOCERT India Private Limited, www.ecocert.in 

— Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in 

— IMO Control Private Limited, www.imo.ch 

— Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org 

— ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com 

— Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com 

— Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com 

— OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in 

— SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com 

— Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), 

www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm 

— Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com 

— Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), 

http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp,» 

b) i nr. 7 erstattes «2009» med «2014», 
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4. I nr. 5 i teksten som gjelder Israel, skal fjerde strekpunkt lyde: 

«— Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il,» 

5. Etter teksten som gjelder Sveits, innsettes følgende tekst: 

«TUNISIA 

1. Produktkategorier: 

a) ubearbeidede planteprodukter og vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking, 

b) bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, hovedsakelig sammensatt av en eller flere 

ingredienser av vegetabilsk opprinnelse. 

2. Opprinnelse: produkter i kategori 1 a) og økologisk dyrkede ingredienser i kategori 1 b) som er dyrket i 

Tunisia. 

3. Produksjons-standarder: Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to organic Farming; Decree of the Minister 

for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to 

the organic method. 

4. Vedkommende myndighet: Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn 

5. Kontrollorganer: 

 Ecocert SA en Tunisie, www.ecocert.com 

 Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it 

 BCS, www.bcs-oeko.com 

 Lacon, www.lacon-institute.com 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2012.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 710/2009 

av 5. august 2009 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til fastsettelse av nærmere regler for økologisk 

produksjon av akvakulturdyr og tang og tare(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 

europeiske fellesskap, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF) 

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 11, artikkel 13 nr. 3, artikkel 15 

nr. 2, artikkel 16 nr. 1 og nr. 3 bokstav a) og c), artikkel 17 

nr. 2, artikkel 18 nr. 5, artikkel 19 nr. 3 annet ledd, artikkel 22 

nr. 1, artikkel 28 nr. 6, artikkel 38 bokstav a), b) og c) og 

artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 834/2007, særlig avdeling III, 

fastsetter grunnleggende krav til produksjon av 

akvakulturdyr og tang og tare. Nærmere regler for 

gjennomføringen av disse kravene bør fastsettes ved 

endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(2), 

som fastsetter nærmere regler for gjennomføring av 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) I sin melding til Rådet og Europaparlamentet om en 

strategi for bærekraftig utvikling av europeisk 

akvakultur(3) presenterer Kommisjonen sin visjon for 

hvordan akvakultursektoren bør utvikle seg de neste ti 

årene for å bli en stabil næring i landdistrikter og 

kystområder som kan utgjøre et alternativ til 

fiskerinæringen både når det gjelder produkter og 

sysselsetting. I meldingen framheves muligheten for 

økologisk akvakulturproduksjon og behovet for å 

utarbeide normer og kriterier. 

3) For å sikre en felles forståelse bør definisjonene 

fastsatt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 889/2008 

suppleres og korrigeres for å unngå tvetydigheter og 

sikre felles anvendelse av reglene for økologisk 

produksjon av akvakulturdyr og tang og tare. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 6.8.2009,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

(3) KOM(2002) 511 av 19.9.2002. 

4) Det vannområdet som økologisk tang og tare og 

akvakulturdyr vokser i, er av avgjørende betydning for 

å oppnå trygge produkter av høy kvalitet med minst 

mulig innvirkning på vannmiljøet. Fellesskapets 

regelverk om vannkvalitet og forurensende stoffer i 

næringsmidler, herunder europaparlaments- og råds-

direktiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse 

av en ramme for fellesskapstiltak på området vann-

politikk(4), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/56/EF av 17. juni 2008 om fastsettelse av en 

ramme for fellesskapstiltak på området havmiljøpolitikk 

(rammedirektivet om en strategi for havmiljøet)(5), 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 

19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for 

visse forurensende stoffer i næringsmidler(6) samt 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 852/2004(7), (EF) nr. 853/2004(8) og (EF) 

nr. 854/2004(9), inneholder miljømål for vann og sikrer 

høy næringsmiddelkvalitet. Det bør derfor utarbeides en 

plan for bærekraftig forvaltning av produksjon av tang 

og tare og akvakultur der det angis konkrete tiltak for 

blant annet avfallsreduksjon. 

5) Rådsdirektiv 85/337/EØF av 27. juni 1985 om vurdering 

av visse offentlige og private prosjekters miljø-

virkninger(10), rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 

om vern av habitater og ville dyr og planter(11) og 

rådsdirektiv 79/409/EØF av 2. april 1979 om vern av 

viltlevende fugler(12) bør sikre hensiktsmessig 

vekselvirkning med miljøet, samtidig som det tas 

hensyn til hvordan virksomheten påvirker miljømålene 

for vann fastsatt i henhold til direktiv 2000/60/EF og 

2008/56/EF. Det bør fastsettes bestemmelser om 

utarbeiding av en miljøvurdering som omfatter en best 

mulig tilpasning til omgivelsene og begrensning av 

eventuelle negative virkninger. Slike vurderinger bør 

sikre at økologisk produksjon av tang og tare og 

akvakulturdyr, som er en forholdsvis ny virksomhet 

sammenlignet med økologisk landbruk, ikke bare er 

miljømessig akseptabel, men også er i samsvar med 

offentlighetens interesser og er miljømessig forsvarlig 

og bærekraftig i forhold til andre alternativer.  

  

(4) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 

(5) EUT L 164 av 25.6.2008, s. 19. 

(6) EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5. 

(7) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1. 

(8) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(9) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. 

(10) EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40. 

(11) EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7. 

(12) EFT L 103 av 25.4.1979, s. 1. 

2019/EØS/47/10 
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6) Ettersom akvakultur foregår i et flytende medium, er 

det nødvendig å holde økologiske og ikke-økologiske 

akvakulturproduksjonsenheter tilstrekkelig atskilt, og 

derfor bør det fastsettes hensiktsmessige tiltak for 

atskillelse. Gitt de store forskjellene på vannmiljøet i 

medlemsstatene, både når det gjelder ferskvann og 

saltvann, bør hensiktsmessige separasjonsavstander 

fastsettes på medlemsstatsplan, ettersom medlems-

statene har de beste forutsetningene for å vurdere dette 

ut fra sin kjennskap til vannmiljøet. 

7) Dyrking av tang og tare kan på visse områder ha en 

gunstig virkning, for eksempel når det gjelder fjerning 

av næringsstoffer, og kan lette polykultur. Det er viktig 

å treffe tiltak for å unngå at felter av viltvoksende tang 

og tare overbeskattes, slik at plantene gis mulighet til å 

gjenoppbygge seg, og for å sikre at produksjonen ikke 

får en betydelig innvirkning på vannmiljøet. 

8) Medlemsstatene opplever i økende grad knapphet i 

forsyningen av økologiske proteinvekster. Samtidig 

har importen av økologisk proteinfôr ikke vært 

tilstrekkelig til å dekke etterspørselen. Det samlede 

dyrkingsarealet for økologiske proteinvekster er ikke 

stort nok til å dekke behovet for økologisk protein, og 

proteinfôr fra skifter som befinner seg i det første 

omleggingsåret, bør derfor kunne anvendes på visse 

vilkår. 

9) Ettersom økologisk produksjon av akvakulturdyr 

befinner seg på et tidlig utviklingsstadium, finnes det 

ikke økologiske gytebestander i tilstrekkelige mengder. 

Det bør derfor være mulig under visse omstendigheter å 

anvende ikke-økologiske gytebestander og yngel. 

10) Ved produksjon av økologiske akvakulturdyr bør det 

sikres at dyrenes artsspesifikke behov tilfredsstilles. I 

denne sammenhengen bør oppdrettspraksis, forvalt-

ningssystemer og inneslutningssystemer oppfylle 

dyrenes velferdsbehov. Det bør innføres bestemmelser 

om hensiktsmessig utforming av bur og merder til sjøs 

og om oppdrettssystemer på land. For å redusere 

risikoen for skadedyr og parasitter og sikre høy 

dyrevelferd og god dyrehelse bør det fastsettes 

grenseverdier for dyretetthet. Med tanke på det store 

mangfoldet av arter med særlige behov bør det 

fastsettes særlige bestemmelser. 

11) Den seneste tekniske utviklingen har ført til økt bruk 

av lukkede resirkuleringssystemer for akvakultur-

produksjon, og slike systemer krever eksterne 

innsatsvarer og mye energi, men gjør det mulig å 

redusere utslipp og forhindre rømming. Ut fra 

prinsippet om at økologisk produksjon bør skje så nær 

naturen som mulig, bør bruken av slike systemer ikke 

tillates for økologisk produksjon før det foreligger 

ytterligere kunnskap. Det bør bare unntaksvis være 

tillatt å bruke slike systemer og bare for klekkerier og 

yngelanlegg. 

12) De generelle prinsippene for økologisk produksjon, som 

fastsatt i artikkel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

skal bygge på en hensiktsmessig utforming og 

forvaltning av biologiske prosesser, basert på økologiske 

systemer som tar i bruk naturressurser fra selve 

systemet, med metoder som framfor alt gir en 

akvakultur som er i samsvar med prinsippene om 

bærekraftig utnytting av fiskeriressursene. De omfatter 

også prinsippet om at det biologiske mangfoldet i 

naturlige vannøkosystemer må bevares i akvakultur-

produksjonen. Disse prinsippene er for øvrig basert på 

risikovurdering og bruk av forholdsregler og 

forebyggende tiltak når det er nødvendig. Det bør derfor 

presiseres at kunstig framkalling av akvakulturdyrs 

reproduksjon gjennom hormoner eller hormonderivater 

er i strid med prinsippene om økologisk produksjon og 

med forbrukernes oppfatning av hvordan økologisk 

produksjon av akvakulturprodukter bør foregå, og at 

slike stoffer derfor ikke bør brukes i økologisk 

akvakultur. 

13) Fôr til akvakulturdyr bør oppfylle ernæringsbehovene 

og må også oppfylle helsekravet om at fôr som 

kommer fra en bestemt art, ikke skal gis til samme art, 

som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av 

regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse 

typer overførbar spongiform encefalopati(1). Det er 

derfor hensiktsmessig å fastsette særlige bestemmelser 

om kjøttetende og ikke-kjøttetende akvakulturdyr. 

14) Råvarene til fôring av økologiske kjøttetende fisker og 

krepsdyr bør helst stamme fra bærekraftig utnytting av 

fiskeriressursene som nevnt i artikkel 5 bokstav o) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og definert i artikkel 3 

bokstav e) i rådsforordning (EF) nr. 2371/2002 av 

20. desember 2002 om bevaring og bærekraftig 

utnytting av fiskeriressurser innenfor rammen av den 

felles fiskeripolitikk(2), eller fra økologisk fôr fra 

økologiske akvakulturkilder. Ettersom økologisk 

akvakultur og bærekraftige fiskerier ennå befinner seg 

på et tidlig utviklingsstadium, kan det være vanskelig å 

skaffe tilstrekkelige mengder økologisk fôr eller fôr fra 

bærekraftige fiskerier, og derfor bør det fastsettes 

bestemmelser om bruken av ikke-økologisk fôr på 

grunnlag av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1774/2002(3), som fastsetter hygieneregler for 

materiale fra fisk som kan brukes innenfor akvakultur, 

og et forbud mot fôring av oppdrettsfisk med visse 

materialer som stammer fra oppdrettsfisk av samme art.  

  

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(2) EFT L 358 av 31.12.2002, s. 59. 

(3) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. 
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15) I forbindelse med økologisk produksjon av akva-

kulturdyr og tang og tare er det tillatt å bruke visse 

ikke-økologiske fôrmidler, fôrtilsetninger og tekniske 

hjelpestoffer på nærmere fastsatte vilkår. Nye 

produkter og stoffer bør godkjennes i samsvar med 

artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007. På 

grunnlag av en anbefaling fra en midlertidig ekspert-

gruppe(1) for fiskefôr og rengjøringsmidler i økologisk 

akvakultur, som konkluderte med at stoffer som 

allerede er oppført i vedlegg V og VI til forordning 

(EF) nr. 889/2008 og godkjent for økologisk husdyr-

produksjon, også bør tillates for økologisk akvakultur, 

og at visse stoffer er nødvendige for visse fiskearter, 

bør slike stoffer legges til i vedlegg VI til nevnte 

forordning. 

16) Dyrking av muslinger som opptar næring ved 

filtrering, kan ha en gunstig virkning på vannkvaliteten 

i kystområder fordi de fjerner næringsstoffer, og det 

kan også lette polykultur. Det bør fastsettes særlige 

regler for bløtdyr der det tas hensyn til at tilleggsfôr 

ikke er nødvendig, og at miljøvirkningene i så måte 

kan bli mindre enn for andre former for akvakultur. 

17) Forvaltningen av dyrehelsen bør først og fremst være 

basert på sykdomsforebygging. Tiltakene fastsatt i 

denne forordning bør ikke berøre rådsdirektiv 

2006/88/EF av 24. oktober 2006 om helse- og hygiene-

krav til akvakulturdyr og -produkter og om forebygging 

og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr(2) når 

det gjelder veterinærbehandling. Visse stoffer for 

rengjøring, grohemmende behandling og desinfisering 

av produksjonsutstyr og -anlegg bør tillates i henhold til 

fastsatte vilkår. Bruk av desinfiseringsmidler når 

levende dyr er til stede, krever stor forsiktighet og 

særlige tiltak for å unngå skade. Slike stoffer bør 

godkjennes i samsvar med artikkel 16 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 834/2007. På grunnlag av en anbefaling fra en 

midlertidig ekspertgruppe bør slike stoffer føres opp i 

vedlegget. 

18) Det bør fastsettes særlige regler for veterinærbehandling 

som rangerer de ulike behandlingstypene og begrenser 

hyppigheten i bruken av allopatiske behandlinger. 

19) Det bør tas forholdsregler under håndtering og transport 

av levende fisk, slik at det tas hensyn til fiskens 

fysiologiske behov. 

20) Omlegging til økologisk produksjonsmetode krever at 

alle midler som brukes, tilpasses den økologiske 

metoden i en gitt periode. Det bør fastsettes spesifikke 

  

(1) Anbefalinger fra den midlertidige ekspertgruppen for fiskefôr og 

rengjøringsmidler i økologisk produksjon av tang og tare og 

akvakultur, 20.11.2008, www.organic-farming.europa.eu 

(2) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

omleggingsperioder avhengig av hvilke produksjons-

systemer som er brukt tidligere. 

21) Det har vist seg at enkelte vedlegg til forordning (EF) 

nr. 889/2008 inneholder feil som bør rettes. 

22) Det bør fastsettes bestemmelser om særlige kontroll-

krav som tar hensyn til særtrekkene ved akvakultur-

sektoren. 

23) For å lette omleggingen til de nye fellesskapsreglene for 

driftsenheter som allerede driver økologisk produksjon i 

henhold til nasjonale eller private standarder, bør det 

fastsettes visse overgangstiltak. 

24) Økologisk akvakultur er et relativt nytt område innenfor 

økologisk produksjon sammenlignet med økologisk 

landbruk, der driftsenhetene har lang erfaring. Med 

tanke på forbrukernes økende interesse for økologiske 

akvakulturprodukter er det sannsynlig at stadig flere 

akvakulturenheter vil legge om til økologisk produksjon. 

Dette vil snart føre til økt erfaring og teknisk kunnskap. 

Videre forventes det at planlagt forskning vil gi ny 

kunnskap om særlig inneslutningssystemer, behovet for 

ikke-økologiske fôringredienser og dyretetthet for visse 

arter. Ny kunnskap og teknisk utvikling, som fører til 

forbedringer innen økologisk akvakultur, bør gjenspeiles 

i produksjonsreglene. Det bør derfor fastsettes at denne 

forordning kan revideres, slik at den kan endres ved 

behov. 

25) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

26) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1. I artikkel 1 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Denne forordning får ikke anvendelse på følgende: 

a) Andre dyrearter enn dem som er nevnt i artikkel 7. 

b) Andre akvakulturdyr enn dem som er nevnt i 

artikkel 25a.  
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Imidlertid får avdeling II, III og IV tilsvarende 

anvendelse på slike produkter inntil det er fastsatt 

nærmere produksjonsregler for disse produktene på 

grunnlag av forordning (EF) nr. 834/2007.» 

2. I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Bokstav f) skal lyde: 

«f) «produksjonsenhet» alle aktiva som brukes i en 

produksjonssektor, som produksjonssteder, 

skifter, beitemark, utendørsarealer, bygninger til 

husdyr, fiskedammer, inneslutningssystemer for 

tang og tare eller akvakulturdyr, konsesjoner for 

kyst- eller havbunnsområder, lokaler til lagring 

av avlinger, planteprodukter, tang- og tare-

produkter, animalske produkter, råvarer og 

andre innsatsvarer som er relevante for denne 

bestemte produksjonssektoren,» 

b) etter bokstav i) skal følgende nye bokstaver lyde: 

«j) «akvakulturanlegg med lukket resirkulering» et 

anlegg der akvakultur foregår i et lukket miljø 

på land eller på et fartøy med vann som 

resirkuleres, og som er avhengig av permanent 

energitilførsel utenfra for å stabilisere miljøet 

for akvakulturdyrene, 

k) «energi fra fornybare kilder» fornybare ikke-

fossile energikilder: vind, sol, geotermisk 

energi, bølge- og tidevannsenergi, vannkraft, 

gass fra fyllplasser, gass fra renseanlegg og 

biogasser, 

l) «klekkeri» et sted for avl, klekking og oppdrett i 

de tidlige livsstadiene hos akvakulturdyr, særlig 

beinfisk og skjell, 

m) «yngelanlegg» et mellomliggende ledd i produk-

sjonssystemet, mellom klekke- og tilvekst-

stadiet; yngelstadiet avsluttes i løpet av 

produksjonssyklusens første tredel, unntatt for 

arter som gjennomgår smoltifisering, 

n) «forurensning» i forbindelse med akvakultur og 

produksjon av tang og tare, direkte eller indirekte 

utslipp til vannmiljøet av stoffer eller energi som 

definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/56/EF(*) og europaparlaments- og råds-

direktiv 2000/60/EF(**), i de vannområdene der 

direktivene gjelder, 

o) «polykultur» i forbindelse med akvakultur og 

produksjon av tang og tare, oppdrett eller 

dyrking av to eller flere arter, vanligvis fra ulike 

trofiske nivåer, i samme produksjonsenhet, 

p) «produksjonssyklus» i forbindelse med 

akvakultur og produksjon av tang og tare, 

livssyklusen til et akvakulturdyr eller en tang- 

eller tareplante fra første livsstadium til 

innhøsting, 

q) «lokalt oppdrettede arter» i forbindelse med 

akvakultur og produksjon av tang og tare, arter 

som verken er fremmede eller lokalt fraværende i 

henhold til rådsforordning (EF) 

nr. 708/2007(***); artene oppført i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 708/2007 kan betraktes som 

lokalt oppdrettede arter, 

r) «dyretetthet» i forbindelse med akvakultur, 

dyrenes levendevekt per kubikkmeter vann på 

ethvert tidspunkt i tilvekstfasen, og når det gjelder 

flyndrefisk og reker, vekt per kvadratmeter 

overflate. 

  

(*) EUT L 164 av 25.6.2008, s. 19. 

(**) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 

(***) EUT L 168 av 28.6.2007, s. 1.» 

3. I avdeling II skal nytt kapittel 1a lyde: 

«KAPITTEL 1a 

Produksjon av tang og tare 

Artikkel 6a 

Virkeområde 

Dette kapittel fastsetter nærmere produksjonsregler for 

innsamling og dyrking av tang og tare. Det får tilsvarende 

anvendelse på produksjon av alle flercellede havalger 

eller planteplankton og mikroalger for videre bruk som 

fôr til akvakulturdyr. 

Artikkel 6b 

Vannets egnethet og plan for bærekraftig forvaltning 

1. Virksomheten skal foregå på steder som ikke er utsatt 

for forurensning med produkter eller stoffer som ikke er 

godkjent for økologisk produksjon, eller forurensende 

stoffer som kan skade produktenes økologiske egenskaper.  
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2. Økologiske og ikke-økologiske produksjonsenheter 

skal være tilstrekkelig atskilt. Slike tiltak for atskillelse skal 

være basert på den økologiske produksjonsenhetens 

naturlige omgivelser, separate vanndistribusjonssystemer, 

avstander, tidevannsstrømmer samt oppstrøms og 

nedstrøms plassering i forhold til andre produksjons-

enheter. Medlemsstatenes myndigheter kan utpeke steder 

eller områder som de mener ikke er egnet for økologisk 

akvakultur eller innhøsting av tang og tare, og kan også 

fastsette minsteavstander mellom økologiske og ikke-

økologiske produksjonsenheter. 

Dersom medlemsstatene fastsetter slike minsteavstander, 

skal de underrette de driftsansvarlige, de øvrige medlems-

statene og Kommisjonen om dette. 

3. For all ny virksomhet der det søkes om tillatelse til å 

produsere økologisk, og der det produseres mer enn 

20 tonn akvakulturprodukter per år, skal det kreves en 

miljøvurdering som står i forhold til produksjonsenhetens 

størrelse, for å klarlegge produksjonsenhetens og det 

umiddelbare nærmiljøets tilstand samt de sannsynlige 

virkningene av virksomheten. Den driftsansvarlige skal 

oversende miljøvurderingen til kontrollorganet eller 

kontrollmyndigheten. Innholdet i miljøvurderingen skal 

være basert på vedlegg IV til rådsdirektiv 85/337/EØF(*). 

Dersom enheten allerede har vært gjenstand for en 

tilsvarende vurdering, kan den brukes for dette formålet. 

4. Den driftsansvarlige skal framlegge en plan for 

bærekraftig forvaltning som står i forhold til produksjons-

enheten for akvakultur og innhøsting av tang og tare. 

Planen skal oppdateres årlig og skal beskrive nærmere 

virksomhetens miljøvirkninger og hvilken miljøovervåking 

som planlegges, og gi en oversikt over tiltak som skal 

treffes for å minimere de negative følgene for det 

omgivende vann- og landmiljøet, herunder, der det er 

aktuelt, utslipp av næringsstoffer i miljøet per produksjons-

syklus eller år. Planen skal inneholde opplysninger om 

kontroll og reparasjon av teknisk utstyr. 

5. Driftsansvarlige som driver virksomhet innen 

akvakultur og produksjon av tang og tare, skal helst bruke 

fornybare energikilder og resirkulere materialer og skal, 

som et ledd i planen for bærekraftig forvaltning, utarbeide 

en avfallsbegrensningsplan som skal iverksettes når 

produksjonen begynner. Der det er mulig, skal bruken av 

restvarme være begrenset til energi fra fornybare kilder. 

6. Når det gjelder innhøsting av tang og tare, skal det 

foretas en engangsvurdering av biomassen når virk-

somheten begynner. 

Artikkel 6c 

Bærekraftig innhøsting av viltvoksende tang og tare 

1. Regnskapet skal oppbevares i enheten eller lokalene, 

slik at det er mulig for den driftsansvarlige å fastslå og 

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet å kontrollere at 

produsentene utelukkende har levert viltvoksende tang og 

tare produsert i samsvar med forordning (EF) nr. 834/2007. 

2. Innhøstingen skal foregå på en slik måte at den 

mengden som høstes, ikke har noen vesentlig innvirkning 

på vannmiljøet. Tiltak skal treffes for å sikre at tang- og 

tareplantene kan fornye seg, for eksempel ved at det 

anvendes egne innhøstingsmetoder og tas hensyn til 

minstestørrelser, alder, reproduksjonssykluser eller 

størrelsen på gjenværende tang- og tareplanter. 

3. Dersom det høstes tang og tare fra et delt eller felles 

innhøstingsområde, skal det finnes underlagsdokumenter 

som viser at den samlede høsten er i samsvar med denne 

forordning. 

4. Når det gjelder artikkel 73b nr. 2 bokstav b) og c), 

skal nevnte dokumentasjon vise at forvaltningen er 

bærekraftig, og at innhøstingsområdene ikke lider skade 

på lang sikt. 

Artikkel 6d 

Dyrking av tang og tare 

1. Ved dyrking av tang og tare til havs skal det bare 

brukes næringsstoffer som forekommer naturlig i miljøet, 

eller som stammer fra økologisk produksjon av akva-

kulturdyr, helst i nærheten som del av et polykultursystem. 

2. I anlegg på land der det brukes eksterne nærings-

stoffkilder, skal det kunne dokumenteres at næringsnivåene 

i avløpsvannet er de samme som eller lavere enn i det 

tilførte vannet. Det kan bare brukes næringsstoffer av 

vegetabilsk eller mineralsk opprinnelse som er oppført i 

vedlegg I. 

3. Dyrkingstettheten eller driftsintensiteten skal 

registreres, og vannmiljøets integritet skal opprettholdes 

ved å sikre at den største mengden tang og tare som kan 

produseres uten negative følger for miljøet, ikke 

overskrides. 

4. Liner og annet utstyr til dyrking av tang og tare skal 

i den grad det er mulig, gjenbrukes eller gjenvinnes. 

Artikkel 6e 

Grohemmende tiltak og rengjøring av produksjons-

utstyr og -anlegg 

1. Påvekstorganismer skal bare fjernes med fysiske 

metoder eller for hånd og om mulig settes ut i sjøen igjen 

i en viss avstand fra driftsenheten.  
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2. Rengjøring av utstyr og anlegg skal skje ved fysiske 

eller mekaniske tiltak. Dersom dette ikke er tilfreds-

stillende, kan bare stoffene oppført i vedlegg VII avsnitt 2 

brukes. 

  

(*) EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40.» 

4. I artikkel 21 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Inntil 20 % av den samlede gjennomsnittlige 

mengden fôrvarer som gis til dyrene, kan komme fra 

beiting eller høsting av permanent beitemark, skifter med 

flerårige fôravlinger eller proteinvekster som sås på 

økologisk dyrket mark som er i første år av omlegging, 

forutsatt at disse arealene er en del av driftsenheten og 

ikke har vært en del av en økologisk produksjonsenhet på 

driftsenheten i de foregående fem årene. Dersom det 

brukes både omleggingsfôrvarer og fôrvarer fra skifter 

som er i første år av omlegging, skal den samlede 

prosentandelen av slike fôrvarer ikke overstige de høyeste 

prosentandelene fastsatt i nr. 1.» 

5. I avdeling II skal nytt kapittel 2a lyde: 

«KAPITTEL 2a 

Produksjon av akvakulturdyr 

Avsni t t  1  

Alminnel ige  reg ler  

Artikkel 25a 

Virkeområde 

Dette kapittel fastsetter nærmere produksjonsregler for 

arter av fisk, krepsdyr, pigghuder og bløtdyr som 

omfattes av vedlegg XIIIa. 

Det får tilsvarende anvendelse på dyreplankton, mikro-

krepsdyr, hjuldyr, mark og andre akvatiske dyr som brukes 

som fôr. 

Artikkel 25b 

Vannets egnethet og plan for bærekraftig forvaltning 

1. Bestemmelsene i artikkel 6b nr. 1–5 får anvendelse 

på dette kapittel. 

2. De beskyttelsestiltakene og forebyggende tiltakene 

som er truffet mot rovdyr i samsvar med rådsdirektiv 

92/43/EØF(*) og nasjonale regler, skal registreres i planen 

for bærekraftig forvaltning. 

3. Driftsansvarlige som har anlegg i nærheten av hver-

andre, skal samordne utarbeidingen av sine forvaltnings-

planer, og dette skal kunne dokumenteres. 

4. Dersom produksjonen av akvakulturdyr skjer i 

fiskedammer, tanker eller vannrenner, skal oppdretts-

anleggene være utstyrt med enten naturlige filterbunner, 

bunnfellingsbassenger, biologiske filtre eller mekaniske 

filtre for oppsamling av overskudd av næringsstoffer, eller 

benytte tang og tare og/eller dyr (muslinger og alger) som 

bidrar til å forbedre kvaliteten på avløpsvannet. Avløps-

vannet skal overvåkes med regelmessige mellomrom der 

det er aktuelt. 

Artikkel 25c 

Samtidig produksjon av økologiske og ikke-økologiske 

akvakulturdyr 

1. Vedkommende myndighet kan tillate at klekkerier og 

yngelanlegg oppdretter både økologisk og ikke-økologisk 

yngel i samme driftsenhet, forutsatt at det finnes et tydelig 

fysisk skille mellom enhetene og et separat vanndis-

tribusjonssystem. 

2. Ved tilvekstproduksjon kan vedkommende 

myndighet tillate produksjonsenheter for økologiske og 

ikke-økologiske akvakulturdyr på samme driftsenhet, 

forutsatt at artikkel 6b nr. 2 i denne forordning overholdes, 

og dersom det er ulike produksjonsfaser og håndte-

ringsperioder for akvakulturdyrene. 

3. Driftsansvarlige skal oppbevare underlagsdokumenter 

som viser at bestemmelsene i denne artikkel er fulgt. 

Avsni t t  2  

Akvakul turdy renes  oppr innelse  

Artikkel 25d 

Økologiske akvakulturdyrs opprinnelse 

1. Det skal brukes lokalt oppdrettede arter, og oppdrettet 

skal ta sikte på å frambringe stammer som er bedre 

tilpasset oppdrettsforholdene, har god helse og utnytter 

fôrressursene godt. Underlagsdokumenter for opprinnelse 

og behandling skal stilles til rådighet for kontrollorganet 

eller kontrollmyndigheten. 

2. Det skal velges arter som kan oppdrettes uten å 

forårsake vesentlig skade på viltlevende bestander. 

Artikkel 25e 

Ikke-økologiske akvakulturdyrs opprinnelse og 

forvaltning 

1. Dersom det ikke er mulig å skaffe økologiske 

akvakulturdyr, kan det for avlsformål eller for å forbedre 

genmaterialet innføres viltfangede eller ikke-økologiske 

akvakulturdyr på en driftsenhet. Slike dyr skal holdes 

under økologisk forvaltning i minst tre måneder før de 

kan brukes til avl.  
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2. For tilvekstformål og når det ikke er mulig å skaffe 

økologisk yngel av akvakulturdyr, kan ikke-økologisk 

yngel innføres på en driftsenhet. I så fall skal minst de 

siste to tredelene av produksjonssyklusen forvaltes 

økologisk. 

3. Andelen ikke-økologisk yngel av akvakulturdyr som 

kan innføres på driftsenheten, skal være høyst 80 % per 

31. desember 2011, høyst 50 % per 31. desember 2013 og 

0 % per 31. desember 2015. 

4. For tilvekstformål er innsamling av viltlevende 

yngel av akvakulturdyr spesifikt begrenset til følgende 

tilfeller: 

a) Naturlig tilstrømning av larver og yngel av fisk eller 

krepsdyr i forbindelse med fylling av dammer, 

inneslutningssystemer og innhengninger. 

b) Europeisk glassål, forutsatt at en godkjent forvalt-

ningsplan for ål er på plass for det aktuelle området, og 

at kunstig reproduksjon av ål ennå ikke er mulig. 

Avsni t t  3  

Oppdret tspraksi s  for  akv akulturdy r  

Artikkel 25f 

Alminnelige regler for oppdrett av akvakulturdyr 

1. Oppdrettsmiljøet for akvakulturdyr skal være slik 

utformet at akvakulturdyrene i samsvar med sine 

artsspesifikke behov 

a) har tilstrekkelig plass til at deres velferd ivaretas, 

b) holdes i vann av god kvalitet med et tilstrekkelig 

oksygeninnhold, 

c) holdes under temperatur- og lysforhold som er i 

samsvar med artens behov, og som tar hensyn til 

geografisk beliggenhet, 

d) når det gjelder ferskvannsfisk, holdes i anlegg der 

bunnforholdene er mest mulig like naturlige forhold, 

e) når det gjelder karper, holdes i anlegg med naturlig 

jordbunn. 

2. Dyretettheten er fastsatt i vedlegg XIIIa etter art 

eller artsgruppe. Ved vurdering av dyretetthetens 

innvirkning på velferden til oppdrettsfisk skal fiskens 

tilstand (f.eks. finneskader, andre skader, vektøkning, 

atferd og generell helsetilstand) og vannkvaliteten 

overvåkes. 

3. Akvatiske inneslutningssystemer skal utformes og 

konstrueres slik at de gir en strømningshastighet og 

fysiokjemiske parametrer som fremmer dyrenes helse og 

velferd og tilfredsstiller deres atferdsmessige behov. 

4. Inneslutningssystemene skal være utformet, plassert 

og drives på en slik måte at risikoen for rømming 

minimeres. 

5. Dersom fisk eller krepsdyr rømmer, må det treffes 

hensiktsmessige tiltak for å redusere innvirkningen på det 

lokale økosystemet, eventuelt ved å fange dyrene inn 

igjen. Underlagsdokumenter for dette skal oppbevares. 

Artikkel 25g 

Særlige regler for akvatiske inneslutningssystemer 

1. Akvakulturanlegg med lukket resirkulering til 

produksjon av akvakulturdyr er forbudt med mindre det 

er snakk om klekkerier og yngelanlegg eller produksjon 

av arter som brukes som økologiske fôrorganismer. 

2. Oppdrettsanlegg på land skal oppfylle følgende 

vilkår: 

a) I systemer med gjennomstrømning skal det være 

mulig å overvåke og kontrollere strømnings-

hastigheten og vannkvaliteten i både innstrømmende 

og utstrømmende vann. 

b) Minst fem prosent av området rundt anlegget 

(grensen mellom land og vann) skal bestå av naturlig 

vegetasjon. 

3. Inneslutningssystemer til havs skal 

a) plasseres et sted der vanngjennomstrømningen, 

dybden og vannutskiftningen er tilstrekkelig til at 

havbunnen og den omgivende vannforekomsten 

påvirkes minst mulig, 

b) ha bur med hensiktsmessig utforming, konstruksjon 

og vedlikehold med hensyn til eksponering for 

driftsmiljøet. 

4. Kunstig oppvarming eller nedkjøling av vann skal 

bare være tillatt i klekkerier og yngelanlegg. Naturlig 

grunnvann fra borehull kan brukes til å varme opp eller 

kjøle ned vann på alle produksjonsstadier.  
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Artikkel 25h 

Håndtering av akvakulturdyr 

1. Akvakulturdyrene skal håndteres minst mulig og så 

skånsomt som mulig, og hensiktsmessig utstyr og 

passende rutiner skal brukes for å hindre stress og fysisk 

skade som følge av håndteringen. Gytebestander skal 

håndteres slik at fysisk skade og stress reduseres til et 

minimum, og skal om nødvendig bedøves. Størrelses-

sortering skal begrenses til et minimum eller foretas etter 

behov for å sikre fiskens velferd. 

2. Følgende begrensninger skal gjelde for bruk av 

kunstig lys: 

a) For å forlenge det naturlige dagslyset skal det av 

hensyn til de oppdrettede dyrenes etologiske behov 

og helsetilstand samt de geografiske forholdene ikke 

brukes kunstig lys i mer enn 16 timer per dag, 

bortsett fra for reproduksjonsformål. 

b) Plutselige forandringer i lysintensitet skal unngås ved 

overgangen fra lys til mørke gjennom bruk av 

lysdempere eller bakgrunnsbelysning. 

3. Lufting av vann er tillatt for å sikre dyrevelferden og 

-helsen, forutsatt at det anvendes mekaniske luftere som 

fortrinnsvis drives av fornybare energikilder. 

All slik bruk skal føres i registeret over produksjon av 

akvakulturdyr. 

4. Bruk av oksygen er bare tillatt dersom det er 

nødvendig av hensyn til dyrehelsen, og i kritiske perioder 

under produksjon eller transport, i følgende tilfeller: 

a) I unntakstilfeller ved temperaturstigning eller ved fall 

i atmosfærisk trykk eller utilsiktet forurensning. 

b) Ved sporadiske framgangsmåter for bestands-

håndtering, som prøvetaking og sortering. 

c) For å sikre at den oppdrettede bestanden overlever. 

Underlagsdokumenter for dette skal oppbevares. 

5. Ved slakting skal fisken straks gjøres bevisstløs og 

følelsesløs. Den optimale slaktemetoden velges ut fra 

hensynet til forskjellene i fiskenes størrelse ved 

innhøsting og hvilke arter og produksjonssteder det er 

snakk om. 

Avsni t t  4  

Avl  

Artikkel 25i 

Forbud mot hormoner 

Bruk av hormoner og hormonderivater er forbudt. 

Avsni t t  5  

Fôr t i l  f i sk,  krepsdyr og  pigg huder  

Artikkel 25j 

Alminnelige regler for fôr 

Ved utarbeiding av fôrplaner skal følgende prioriteres: 

a) Dyrehelse. 

b) Høy produktkvalitet, også når det gjelder ernærings-

messig sammensetning, som skal sikre at det 

spiselige sluttproduktet er av høy kvalitet. 

c) Liten miljøvirkning. 

Artikkel 25k 

Særlige regler for fôr til kjøttetende akvakulturdyr 

1. Som fôr til kjøttetende akvakulturdyr skal følgende 

prioriteres: 

a) Økologiske fôrprodukter fra akvakulturproduksjon. 

b) Fiskemel og fiskeolje av slakteavfall fra økologisk 

akvakulturproduksjon. 

c) Fiskemel og fiskeolje og ingredienser framstilt av 

slakteavfall fra fisk som allerede er fanget for 

konsum i bærekraftige fiskerier. 

d) Økologiske fôrmidler av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse som er oppført i vedlegg V, i samsvar 

med begrensningene fastsatt der. 

2. Dersom fôret nevnt i nr. 1 ikke er tilgjengelig, kan 

fiskemel og fiskeolje av slakteavfall fra ikke-økologisk 

akvakulturproduksjon, eller slakteavfall fra fisk som er 

fanget for konsum, brukes i en overgangsperiode fram til 

31. desember 2014. Slike fôrmidler skal ikke overstige 

30 % av dagsrasjonen. 

3. Dagsrasjonen kan inneholde høyst 60 % økologiske 

planteprodukter.  
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4. Astaxantin som kommer hovedsakelig fra økologiske 

kilder, f.eks. fra skall fra økologiske krepsdyr, kan brukes i 

fôrrasjonen til laks og ørret innenfor grensene av deres 

fysiologiske behov. Dersom økologiske kilder ikke er 

tilgjengelige, kan naturlige kilder til astaxantin (f.eks. 

phaffia-gjær) brukes. 

Artikkel 25l 

Særlige regler for fôr til visse akvakulturdyr 

1. Akvakulturdyrene nevnt i vedlegg XIIIa avsnitt 6, 7 

og 9 skal gis fôr som finnes naturlig i dammer og 

innsjøer. 

2. Dersom naturlige fôrressurser som nevnt i nr. 1 ikke 

finnes i tilstrekkelige mengder, kan det brukes økologisk 

fôr av vegetabilsk opprinnelse, som helst skal være dyrket 

på oppdrettsanlegget, eller tang og tare. Driftsansvarlige 

skal oppbevare underlagsdokumenter som bekrefter 

behovet for å bruke tilleggsfôr. 

3. Dersom naturlig fôr suppleres i samsvar med nr. 2, 

kan fôrrasjonen for de artene som er nevnt i avsnitt 7, og 

for haimalle (Pangasius spp.), som er nevnt i avsnitt 9, 

inneholde høyst 10 % fiskemel eller fiskeolje fra 

bærekraftige fiskerier. 

Artikkel 25m 

Produkter og stoffer nevnt i artikkel 15 nr. 1 

bokstav d) iii) i forordning (EF) nr. 834/2007 

1. Fôrmidler av animalsk og mineralsk opprinnelse kan 

brukes i økologisk akvakultur bare dersom de er oppført i 

vedlegg V. 

2. Fôrtilsetninger, visse produkter som brukes i 

fôrvarer, og tekniske hjelpestoffer kan brukes dersom de 

er oppført i vedlegg VI, i samsvar med begrensningene 

fastsatt der. 

Avsni t t  6  

Særl ige reg ler  for  bløtdy r  

Artikkel 25n 

Vekstområde 

1. Oppdrett av muslinger kan skje i et vannområde der 

det også dyrkes økologisk beinfisk og tang og tare i et 

polykultursystem, som skal dokumenteres i planen for 

bærekraftig forvaltning. Muslinger kan også dyrkes 

sammen med snegler, f.eks. store strandsnegler, i 

polykultur. 

2. Økologisk produksjon av muslinger skal foregå 

innenfor områder som er avgrenset med stolper, bøyer 

eller andre tydelige markører, og skal, avhengig av hva 

som er hensiktsmessig, foregå i notposer, bur eller andre 

kunstige inneslutningssystemer. 

3. Økologiske skjellanlegg skal redusere risikoen for 

verneverdige arter til et minimum. Dersom det brukes 

beskyttelsesnett mot rovdyr, skal disse være utformet slik 

at de ikke er til skade for dykkende fugler. 

Artikkel 25o 

Anskaffelse av yngel 

1. Dersom det ikke fører til vesentlig skade på miljøet 

og er tillatt i henhold til lokal lovgivning, kan det for 

muslinger benyttes viltlevende yngel fra utenfor produk-

sjonsenhetens grenser, forutsatt at de kommer fra 

a) banker som har små muligheter til å overleve 

vinteren, eller som er større enn det som kreves, eller 

b) yngel som har festet seg naturlig på innsamlere. 

Det skal registreres hvordan, hvor og når viltlevende 

yngel ble innsamlet, for å muliggjøre sporing til 

innsamlingsområdet. 

Yngel fra ikke-økologiske klekkerier for muslinger kan 

likevel innføres på økologiske produksjonsenheter med 

følgende prosentandeler: høyst 80 % per 31. desember 

2011, høyst 50 % per 31. desember 2013 og 0 % per  

31. desember 2015. 

2. For østers av slekten Crassostrea (Crassostrea 

gigas) skal det fortrinnsvis benyttes bestander som er 

selektivt avlet, for å redusere muligheten for at dyrene 

gyter i naturmiljøet. 

Artikkel 25p 

Forvaltning 

1. Dyretettheten skal ikke overstige den dyretettheten 

som gjelder ved produksjon av ikke-økologiske skjell på 

stedet. Sortering, uttynning og justeringer av dyretett-

heten skal skje med utgangspunkt i biomassen og for å 

sikre dyrevelferden og høy produktkvalitet. 

2. Påvekstorganismer skal fjernes med fysiske metoder 

eller for hånd og om mulig settes ut i sjøen igjen i en viss 

avstand fra skjelloppdrettsanlegget. Skjell kan én gang i 

løpet av produksjonssyklusen behandles med en 

kalkløsning for å bekjempe konkurrerende påvekst-

organismer. 

Artikkel 25q 

Dyrkingsregler 

1. Dyrking av blåskjell på liner og med andre metoder 

nevnt i vedlegg XIIIa avsnitt 8 kan egne seg for 

økologisk produksjon.  
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2. Dyrking av bløtdyr i bunnkultur er tillatt bare dersom 

miljøvirkningen i innsamlings- og dyrkingsområdene ikke 

er vesentlig. Slik minimal miljøvirkning skal dokumenteres 

ved hjelp av en undersøkelse av og rapport om drifts-

området som den driftsansvarlige skal legge fram for 

kontrollorganet eller kontrollmyndigheten. Rapporten skal 

inngå som et eget kapittel i planen for bærekraftig 

forvaltning. 

Artikkel 25r 

Særlige dyrkingsregler for østers 

Dyrking i notposer på stativ er tillatt. Disse og andre 

strukturer som brukes til oppdrett av østers, skal være 

utformet slik at de ikke danner en ubrutt barriere langs 

kysten. Bestanden skal plasseres omhyggelig i tidevanns-

sonen for å optimere produksjonen. Produksjonen skal 

oppfylle kriteriene oppført i vedlegg XIIIa avsnitt 8. 

Avsni t t  7  

Sy kdo msforebygging  og  veteri -

nærbehandl ing  

Artikkel 25s 

Alminnelige regler for sykdomsforebygging 

1. Dyrehelseplanen i samsvar med artikkel 9 i 

direktiv 2006/88/EF skal inneholde nærmere opplysninger 

om biosikkerhet og praksis for sykdomsforebygging, 

herunder en skriftlig avtale om helserådgivning, som står i 

forhold til produksjonsenheten, med en kvalifisert helse-

tjeneste for akvakulturdyr som skal besøke oppdretts-

anlegget minst én gang per år og minst én gang annethvert 

år når det gjelder muslinger. 

2. Inneslutningssystemer, utstyr og redskaper skal 

rengjøres og desinfiseres på hensiktsmessig måte. Bare 

produktene oppført i vedlegg VII nr. 2.1 og 2.2 kan brukes. 

3. Med hensyn til brakklegging gjelder følgende: 

a) Vedkommende myndighet skal bestemme om brakk-

legging er nødvendig, og skal fastsette varigheten av 

den brakkleggingsperioden som skal gjennomføres og 

dokumenteres etter hver produksjonssyklus i inne-

slutningssystemer i åpen sjø. Brakklegging anbefales 

også for andre produksjonsmetoder som innbefatter 

tanker, fiskedammer og bur. 

b) Det skal ikke være obligatorisk ved dyrking av 

muslinger. 

c) Under brakklegging skal merder eller andre 

strukturer som brukes til produksjon av 

akvakulturdyr, tømmes, desinfiseres og holdes 

tomme før de tas i bruk igjen. 

4. Dersom det er aktuelt, skal uspist fiskefôr, avføring 

og døde dyr fjernes umiddelbart for å unngå risiko for 

betydelig miljøskade med hensyn til vannkvaliteten, for å 

redusere risikoen for sykdom til et minimum og for å 

unngå at insekter og gnagere tiltrekkes. 

5. Ultrafiolett lys og ozon kan brukes bare i klekkerier 

og yngelanlegg. 

6. For biologisk kontroll av ektoparasitter skal det 

fortrinnsvis brukes leppefisk. 

Artikkel 25t 

Veterinærbehandling 

1. Dersom det oppstår et helseproblem til tross for 

forebyggende tiltak for å sikre dyrehelsen i samsvar med 

artikkel 15 nr. 1 bokstav f) i) i forordning (EF) 

nr. 834/2007, kan veterinærbehandling brukes i følgende 

prioriterte rekkefølge: 

a) Stoffer fra planter, dyr eller mineraler i en homøopa-

tisk fortynning. 

b) Planter og planteekstrakter som ikke har bedøvende 

virkning. 

c) Stoffer som sporstoffer, metaller, naturlige stoffer 

som stimulerer immunforsvaret, eller godkjente 

probiotika. 

2. Bruken av allopatiske behandlinger er begrenset til 

to behandlinger per år, med unntak av vaksinasjoner og 

obligatoriske utryddelsesplaner. Dersom produksjons-

syklusen er kortere enn ett år, er imidlertid bare én 

allopatisk behandling tillatt. Dersom de nevnte grensene 

for allopatiske behandlinger overskrides, kan de berørte 

akvakulturproduktene ikke selges som økologiske 

produkter. 

3. Bruken av parasittbehandlinger utover de obliga-

toriske kontrollordningene som medlemsstatene har 

ansvar for, skal være begrenset til to ganger per år, eller 

én gang per år dersom produksjonssyklusen er kortere 

enn 18 måneder. 

4. Tilbakeholdingstiden for allopatisk veteri-

nærbehandling og parasittbehandling i samsvar med nr. 3, 

herunder behandling innenfor rammen av obligatoriske 

kontrollordninger og utryddelsesplaner, skal være dobbelt 

så lang som tilbakeholdingstiden fastsatt i artikkel 11 i 

direktiv 2001/82/EF eller, dersom tilbakeholdingstiden 

ikke er fastsatt, 48 timer.  
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5. All bruk av veterinærpreparater skal oppgis til 

kontrollorganet eller kontrollmyndigheten før dyrene 

markedsføres som økologiske. Den behandlede bestanden 

skal være klart identifiserbar. 

___________ 

(*) EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7.» 

6. I avdeling II kapittel 3 skal ny artikkel 29a lyde: 

«Artikkel 29a 

Særlige bestemmelser om tang og tare 

1. Dersom sluttproduktet er fersk tang og/eller tare, 

skal det brukes sjøvann til skylling av den ferskhøstede 

tangen og/eller taren. 

Dersom sluttproduktet er tørket tang og/eller tare, kan 

også drikkevann brukes til skylling. Salt kan brukes til å 

fjerne fuktighet. 

2. Til tørking er det forbudt å bruke åpen flamme som 

kommer i direkte kontakt med tangen eller taren. Dersom 

det brukes tau eller annet utstyr i tørkeprosessen, skal 

disse være frie for grohemmende midler og rengjørings- 

og desinfiseringsmidler, bortsett fra når middelet er 

oppført i vedlegg VII for dette formålet.» 

7. I avdeling II kapittel 4 skal ny artikkel 32a lyde: 

«Artikkel 32a 

Transport av levende fisk 

1. Levende fisk skal transporteres i egnede tanker med 

rent vann som oppfyller fiskens fysiologiske behov med 

hensyn til temperatur og oppløst oksygen. 

2. Før transport av økologisk fisk og økologiske 

fiskeprodukter skal tankene grundig rengjøres, desinfiseres 

og skylles. 

3. Det skal tas forholdsregler for å redusere stress. 

Under transport skal dyretettheten ikke være så høy at 

den er skadelig for arten. 

4. Det skal oppbevares underlagsdokumenter for  

nr. 1–3.» 

8. Artikkel 35 nr. 2 og 3 skal lyde: 

«2.  Når det gjelder enheter for økologisk produksjon av 

planter, tang og tare, husdyr og akvakulturdyr, er det 

forbudt å lagre andre innsatsvarer i produksjonsenheten 

enn dem som er tillatt i henhold til denne forordning. 

3. Oppbevaring av allopatiske veterinærpreparater og 

antibiotika er tillatt på driftsenheten forutsatt at de er 

forskrevet av en veterinær i forbindelse med behandling 

som nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav e) ii) eller 

artikkel 15 nr. 1 bokstav f) ii) i forordning (EF) 

nr. 834/2007, at de oppbevares på et sted under tilsyn, og 

at de føres inn i husdyrjournalen nevnt i artikkel 76 i 

denne forordning eller i registeret over produksjon av 

akvakulturdyr nevnt i artikkel 79b i denne forordning, alt 

etter hva som er relevant.» 

9. I avdeling II kapittel 5 skal ny artikkel 36a lyde: 

«Artikkel 36a 

Tang og tare 

1. Omleggingsperioden for et innhøstingsfelt for tang 

og tare skal være seks måneder. 

2. Omleggingsperioden for en enhet som dyrker tang 

og tare, skal være en hel produksjonssyklus eller minst 

seks måneder.» 

10. 10.  I avdeling II kapittel 5 skal ny artikkel 38a lyde: 

«Artikkel 38a 

Produksjon av akvakulturdyr 

1. Følgende omleggingsperioder for akvakulturproduk-

sjonsenheter skal gjelde for følgende typer akvakultur-

anlegg, inkludert de eksisterende akvakulturdyrene: 

a) For anlegg som ikke kan tømmes, rengjøres og 

desinfiseres, en omleggingsperiode på 24 måneder. 

b) For anlegg som er tømt eller brakklagt, en 

omleggingsperiode på tolv måneder. 

c) For anlegg som er tømt, rengjort og desinfisert, en 

omleggingsperiode på seks måneder. 

d) For anlegg i åpen sjø, herunder anlegg for dyrking av 

muslinger, en omleggingsperiode på tre måneder. 

2. Vedkommende myndighet kan beslutte i ettertid å 

godkjenne som en del av omleggingsperioden enhver 

tidligere dokumentert periode der anlegget ikke er blitt 

behandlet med eller eksponert for produkter som ikke er 

godkjent for økologisk produksjon.»  
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11. Overskriften til artikkel 43 skal lyde: 

«Bruk av ikke-økologisk fôr av vegetabilsk eller 

animalsk opprinnelse til husdyr» 

12. Artikkel 59 nr. 1 skal lyde: 

«Dette kapittel får ikke anvendelse på fôr til kjæledyr og 

pelsdyr.» 

13. Artikkel 60 nr. 1 bokstav a) skal lyde: 

«a) det foredlede fôret er i samsvar med bestemmelsene 

i forordning (EF) nr. 834/2007, særlig artikkel 14 

nr. 1 bokstav d) iv) og v) når det gjelder husdyr, eller 

artikkel 15 nr. 1 bokstav d) når det gjelder 

akvakulturdyr, samt artikkel 18,». 

14. I avdeling IV skal nytt kapittel 2a lyde: 

«KAPITTEL 2a 

Særlige kontrollkrav for tang og tare 

Artikkel 73a 

Kontrollordning for tang og tare 

Ved iverksetting av den kontrollordningen som særlig 

gjelder for tang og tare, skal den fullstendige beskrivelsen 

av stedet nevnt i artikkel 63 nr. 1 bokstav a) inneholde 

a) en fullstendig beskrivelse av anleggene på land og til 

sjøs, 

b) miljøvurderingen beskrevet i artikkel 6b nr. 3 dersom 

det er relevant, 

c) planen for bærekraftig forvaltning beskrevet i 

artikkel 6b nr. 4 dersom det er relevant, 

d) når det gjelder viltvoksende tang og tare, en fullstendig 

beskrivelse av og et kart over innsamlingsområdene på 

kysten og til sjøs og de områdene på land der 

virksomhet etter innsamling finner sted. 

Artikkel 73b 

Register over produksjon av tang og tare 

1. Den driftsansvarlige skal føre et register over 

produksjonen av tang og tare, og det skal holdes 

tilgjengelig for kontrollmyndighetene eller kontrollor-

ganene i driftsenhetens lokaler. Registeret skal inneholde 

minst følgende opplysninger: 

a) Liste over arter, dato for innhøsting og innhøstet 

mengde. 

b) Dato for gjødsling samt type og mengde gjødsel som 

er brukt. 

2. Når det gjelder innsamling av viltvoksende tang og 

tare, skal registeret også inneholde 

a) historikk over innhøstingsvirksomhet for hver enkelt 

art i navngitte felter, 

b) anslag over avlingsvolumer per sesong, 

c) kilder til mulig forurensning av innhøstingsfelter, 

d) bærekraftig årlig avkastning for hvert felt.» 

15. I avdeling IV skal nytt kapittel 3a lyde: 

«KAPITTEL 3a 

Særlige kontrollkrav ved produksjonen av akva-

kulturdyr 

Artikkel 79a 

Kontrollordning for produksjon av akvakulturdyr 

Ved iverksetting av den kontrollordningen som særlig 

gjelder for produksjon av akvakulturdyr, skal den 

fullstendige beskrivelsen av enheten nevnt i artikkel 63 

nr. 1 bokstav a) omfatte 

a) en fullstendig beskrivelse av anleggene på land og til 

sjøs, 

b) miljøvurderingen beskrevet i artikkel 6b nr. 3 dersom 

det er relevant, 

c) planen for bærekraftig forvaltning beskrevet i 

artikkel 6b nr. 4 dersom det er relevant, 

d) når det gjelder bløtdyr, et sammendrag av det særskilte 

kapittelet i planen for bærekraftig forvaltning som 

kreves i henhold til artikkel 25q nr. 2. 

Artikkel 79b 

Register over produksjon av akvakulturdyr 

Den driftsansvarlige skal føre følgende opplysninger i et 

register som skal ajourføres og holdes tilgjengelig for 

kontrollmyndighetene eller kontrollorganene i 

driftsenhetens lokaler: 

a) Opprinnelse, ankomstdato og omleggingsperiode for 

dyr som ankommer driftsenheten. 

b) Antall partier, alder, vekt og bestemmelsessted for 

dyr som forlater driftsenheten. 

c) Opplysninger om fiskerømninger. 

d) Når det gjelder fisk, type og mengde fôr, og for karpe 

og beslektede arter dokumentasjon på bruken av 

tilleggsfôr.  
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e) Veterinærbehandlinger, med opplysninger om formål, 

behandlingsdato, behandlingsmetode, produkttype og 

tilbakeholdingstid. 

f) Sykdomsforebyggende tiltak, med opplysninger om 

brakklegging, rengjøring og vannbehandling. 

Artikkel 79c 

Særlige kontrollbesøk for muslinger 

Når det gjelder produksjon av muslinger, skal det foretas 

kontrollbesøk før og under produksjon av største tillatte 

biomasse. 

Artikkel 79d 

Flere produksjonsenheter drevet av samme 

driftsansvarlig 

Når en driftsansvarlig driver flere produksjonsenheter 

som fastsatt i artikkel 25c, skal også de enhetene som 

produserer ikke-økologiske akvakulturdyr, underlegges 

kontrollordningen som fastsatt i kapittel 1 og dette 

kapittel.» 

16. Overskriften til avdeling IV kapittel 4 skal lyde: 

«Kontrollkrav for enheter for bearbeiding av produkter 

av planter, tang og tare, animalske produkter og 

produkter av akvakulturdyr samt næringsmidler som 

består av slike produkter» 

17. Overskriften til avdeling IV kapittel 5 skal lyde: 

«Kontrollkrav ved import av økologiske produkter fra 

tredjestater» 

18. I artikkel 93 nr. 2 skal nye bokstaver lyde: 

«e)  Antallet enheter med økologisk produksjon av 

akvakulturdyr. 

f) Volumet av økologisk produksjon av akvakulturdyr. 

g) Eventuelt antallet enheter med økologisk produksjon 

av tang og tare og volumet av økologisk produksjon 

av tang og tare.» 

19. I artikkel 95 skal nr. 6 lyde: 

«6.  Ved anvendelsen av artikkel 12 nr. 1 bokstav j) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og i påvente av oppføringen 

av spesifikke stoffer i samsvar med artikkel 16 nr. 1 

bokstav f) i nevnte forordning, kan det bare brukes 

produkter som er godkjent av vedkommende myndighet.» 

20. I artikkel 95 skal nytt nummer lyde: 

«11.  I en periode som utløper 1. juli 2013, kan 

vedkommende myndighet tillate at de produksjonsenhetene 

for akvakulturdyr og tang og tare som er etablert og driver 

produksjon i samsvar med nasjonalt anerkjente økologiske 

regler før denne forordning trer i kraft, beholder sin 

økologiske status mens de tilpasser seg reglene i denne 

forordning, forutsatt at det ikke forekommer noen utilbørlig 

forurensning av vannet med stoffer som ikke er tillatt ved 

økologisk produksjon. Driftsansvarlige som drar fordel av 

dette tiltaket, skal meddele vedkommende myndighet 

hvilke anlegg, fiskedammer, bur eller tang- og tarepartier 

dette gjelder.» 

21. Vedleggene endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2010, med følgende unntak: 

a) Artikkel 1 nr. 4 får anvendelse på ikrafttredelsesdatoen for 

denne forordning. 

b) Korrigerende tiltak som fastsatt i artikkel 1 nr. 19 og i 

vedleggets nr. 1 bokstav b) og c) får anvendelse fra 

anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 889/2008. 

Denne forordning kan revideres fra 1. juli 2013 på grunnlag av 

relevante og behørig begrunnede forslag fra medlemsstatene. 

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

Utferdiget i Brussel 5. august 2009. 

 For Kommisjonen 

 Mariann FISCHER BOEL 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG 

I vedleggene til forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Gjødsel, jordforbedringsmidler og næringsstoffer nevnt i artikkel 3 nr. 1 og artikkel 6d nr. 2» 

b) Overskriften og første rad i tabellen skal lyde: 

«Godkjenning 

Navn 

Sammensatte produkter eller produkter som 

inneholder bare materialene oppført nedenfor 

Beskrivelse, krav til sammensetning, 

bruksvilkår 

A Husdyrgjødsel Produkter bestående av en blanding  

av dyreekskrementer og vegetabilsk 

materiale (dyrestrø) 

Ikke fra industrilandbruk» 

c) I ellevte rad i tabellen skal siste rubrikk lyde: 

«For pels: Høyeste tillatte konsentrasjon av krom (VI) i mg/kg tørrstoff: 0» 

2. I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

I avsnitt 1 sjette rad innsettes en fjerde underrad for oppfôringssvin: 

«Over 110 kg 1,5 1,2» 

3. I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Fôrmidler nevnt i artikkel 22 nr. 1, 2 og 3, artikkel 25k nr. 1 bokstav d) og artikkel 25m nr. 1» 

b) I nr. 2.2 skal fjerde strekpunkt lyde: 

«— hydrolysater og proteolysater framstilt ved en enzymprosess, også i løselig form, bare til akvakulturdyr 

og ungdyr» 

c) I nr. 2.2 skal nytt strekpunkt lyde: 

«— krepsdyrmel» 

4. I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften skal lyde: 

«Fôrtilsetninger og visse stoffer som brukes i fôrvarer, som nevnt i artikkel 22 nr. 4 og artikkel 5m nr. 2» 
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b) Annet strekpunkt i nr. 1.1 bokstav a) skal lyde: 

«— syntetiske vitaminer som er identiske med naturlige vitaminer, til dyr med én mage og akvakulturdyr» 

c) I nr. 1.3 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav b) skal lyde: 

«b)  Antioksidanter 

E306 — 

— 

Tokoferolrike ekstrakter av naturlig opprinnelse brukt som antioksidant 

Naturlige antioksidanter (skal bare brukes i fôr for akvakultur)» 

ii) Etter bokstav d) skal ny bokstav lyde: 

«e) Emulgatorer og stabilisatorer 

Lecitin fra økologiske kilder (skal bare brukes i fôr for akvakultur)» 

5. Vedlegg VII skal lyde: 

«VEDLEGG VII 

Produkter til rengjøring og desinfisering 

1. Produkter til rengjøring og desinfisering av bygninger og anlegg for husdyrproduksjon nevnt i artikkel 23 nr. 4: 

 Kalium- og natriumsåpe 

 Vann og damp 

 Kalkmelk 

 Kalk 

 Ulesket kalk 

 Natriumhypokloritt (f.eks. flytende blekemiddel) 

 Kaustisk soda 

 Kaustisk kali 

 Hydrogenperoksid 

 Naturlige planteessenser 

 Sitronsyre, pereddiksyre, maursyre, melkesyre, oksalsyre og eddiksyre 

 Alkohol 

 Salpetersyre (meieriutstyr) 

 Fosforsyre (meieriutstyr) 

 Formaldehyd 

 Produkter til rengjøring og desinfisering av spener og melkeutstyr 

 Natriumkarbonat 
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2. Produkter til rengjøring og desinfisering ved produksjon av akvakulturdyr og tang og tare nevnt i artikkel 6e 

nr. 2, artikkel 25s nr. 2 og artikkel 29a. 

2.1. Stoffer til rengjøring og desinfisering av utstyr og anlegg der det ikke finnes akvakulturdyr: 

 Ozon 

 Natriumklorid 

 Natriumhypokloritt 

 Kalsiumhypokloritt 

 Kalk (CaO, kalsiumoksid) 

 Kaustisk soda 

 Alkohol 

 Hydrogenperoksid 

 Organiske syrer (eddiksyre, melkesyre, sitronsyre) 

 Humussyre 

 Peroksyeddiksyrer 

 Jodoforer 

 Kobbersulfat: bare fram til 31. desember 2015 

 Kaliumpermanganat 

 Pereddiksyre og peroksyoktansyre 

 Tefrøkake framstilt av naturlige kameliafrø (skal bare brukes i rekeproduksjon) 

2.2. Begrenset liste over stoffer som kan brukes der det finnes akvakulturdyr: 

 Kalkstein (kalsiumkarbonat) til pH-kontroll 

 Dolomitt til korrigering av pH (skal bare brukes i rekeproduksjon)» 

6. I vedlegg VIII del A gjøres følgende endringer i tabellen: 

a) Etter fjerde rad innsettes følgende rad: 

«B E 223 Natriummetabisulfitt  X Krepsdyr(2)» 

b) Etter fjortende rad innsettes følgende rad: 

«B E 330 Sitronsyre  X Krepsdyr og bløtdyr(2)» 
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7.  Vedlegg XII skal lyde:7 

«VEDLEGG XII 

Mal for underlagsdokumenter som skal utstedes til den driftsansvarlige i henhold til artikkel 29 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 834/2007, som nevnt i artikkel 68 i denne forordning 

Underlagsdokumenter som skal utstedes til den driftsansvarlige i henhold til artikkel 29 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 

1. Dokumentnummer: 

2. Den driftsansvarliges navn og adresse: 

 hovedvirksomhet (produsent, foredlings-

virksomhet, importør osv.): 

3. Kontrollorganets/-myndighetens navn, adresse 

og kodenummer: 

4. Produktgrupper/virksomhet: 

 Planter og planteprodukter: 

 Tang og tare og tang- og tareprodukter: 

 Dyr og animalske produkter: 

 Akvakulturdyr og produkter av akva-

kulturdyr: 

 Foredlede produkter: 

5. Definert som: 

økologisk produksjon, omleggingsprodukter 

samt ikke-økologisk produksjon ved parallell-

produksjon/-foredling i henhold til artikkel 11 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 

6. Gyldighetsperiode: 

Planteprodukter fra ....................  til  .................  

Tang- og tareprodukter fra .............  til ..............  

Animalske produkter fra ..............  til  ...............  

Produkter av akvakulturdyr fra  ........  til  ............  

Foredlede produkter fra  ............  til  .................  

7. Kontrolldato(er): 

8. Dette dokumentet er utstedt på grunnlag av artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007 og 

bestemmelsene i forordning (EF) nr. 889/2008. Den driftsansvarliges virksomhet har vært gjenstand 

for kontroll og oppfyller kravene i nevnte forordninger. 

Dato, sted: 

Underskrift på vegne av utstedende kontrollorgan/-myndighet:» 
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8.  Følgende vedlegg XIIIa innsettes etter vedlegg XIII: 

«VEDLEGG XIIIa 

Avsnitt 1 

Økologisk produksjon av laksefisk i ferskvann: 

Ørret (Salmo trutta) — regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) — bekkerøye (Salvelinus fontinalis) — laks 

(Salmo salar) — røye (Salvelinus alpinus) — harr (Thymallus thymallus) — kanadarøye (Salvelinus 

namaycush) — donaulaks (Hucho hucho) 

Produksjonssystem Tilvekstanlegg skal få tilførsel fra åpne systemer. Strømningshastigheten må 

sikre en oksygenmetning på minst 60 % for bestanden, at fisken trives og at 

avløpsvannet fra oppdrettet fjernes. 

Høyeste dyretetthet Laksefisker som ikke er oppført nedenfor: 15 kg/m3 

Laks: 20 kg/m3 

Ørret og regnbueørret: 25 kg/m3 

Arktisk røye: 20 kg/m3 

Avsnitt 2 

Økologisk produksjon av laksefisk i sjøvann: 

Laks (Salmo salar), ørret (Salmo trutta) — regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) 

Høyeste dyretetthet 10 kg/m3 i merder 

Avsnitt 3 

Økologisk produksjon av torsk (Gadus morhua) og annen torskefisk, havabbor (Dicentrarchus labrax), dorade 

(Sparus aurata), ørnefisk (Argyrosomus regius), piggvar (Psetta maxima [= Scopthalmus maximus]), rødpagell 

(Pagrus pagrus [= Sparus pagrus]), ørnefisk (Sciaenops ocellatus) og andre havkarusser samt kaninfisk (Siganus 

spp.) 

Produksjonssystem I inneslutningssystemer i åpen sjø (merder/bur) med tilstrekkelig 

strømningshastighet til at fisken får best mulig velferd, eller i åpne systemer 

på land. 

Høyeste dyretetthet For annen fisk enn piggvar: 15 kg/m3 

For piggvar: 25 kg/m2 

Avsnitt 4 

Økologisk produksjon av havabbor, dorade, ørnefisk, multe (Liza, Mugil) og ål (Anguilla spp.) i jordbassenger i 

tidevannsområder og kystlaguner. 

Inneslutningssystem Tradisjonelle saltpanner som er omdannet til akvakulturproduksjonsenheter 

og tilsvarende jordbassenger i tidevannsområder. 

Produksjonssystem Vannutskiftningen skal være tilstrekkelig til å sikre artenes velferd. 

Minst 50 % av dikene skal ha plantedekke. 

Våtmarksbaserte rensedammer kreves. 

Høyeste dyretetthet 4 kg/m3 
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Avsnitt 5 

Økologisk produksjon av stør i ferskvann: 

Berørte arter: Acipenser-familien 

Produksjonssystem Vanngjennomstrømningen i hver oppdrettsenhet skal være tilstrekkelig til at 

dyrevelferden sikres. 

Avløpsvannet skal holde samme kvalitet som det tilførte vannet. 

Høyeste dyretetthet 30 kg/m3 

Avsnitt 6 

Økologisk produksjon av fisk i innlandsvann: 

Berørte arter: Karpefamilien (Cyprinidae) og andre beslektede arter innenfor rammen av polykultur, herunder 

abbor, gjedde, malle, sikfisker, stør. 

Produksjonssystem I fiskedammer som med jevne mellomrom skal tømmes helt, og i innsjøer. 

Innsjøer må brukes utelukkende til økologisk produksjon, herunder dyrking 

av avlinger på tørre områder. 

Fangstområdet skal ha et innløp med rent vann og være av en størrelse som 

sikrer fisken best mulig trivsel. Fisken skal oppbevares i rent vann etter 

innhøsting. 

Gjødsling av dammene og innsjøene med økologisk og mineralsk gjødsel 

skal skje i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr. 889/2008, med bruk 

av høyst 20 kg nitrogen per hektar. 

Behandling med syntetiske kjemikalier for å bekjempe vannplanter og 

plantevekst i produksjonsvannet er forbudt. 

Områder med naturlig vegetasjon skal opprettholdes omkring enheter i 

innlandsvann som en buffersone mot eksterne landområder som ikke inngår i 

dyrkingsvirksomheten, i samsvar med reglene for økologisk akvakultur. 

Til tilvekst skal «polykultur» brukes bare dersom kriteriene fastsatt i disse 

spesifikasjonene for de øvrige artene av innsjøfisk er oppfylt. 

Avkastning Samlet produksjon av alle arter er begrenset til 1 500 kg fisk per hektar  

per år. 

Avsnitt 7 

Økologisk produksjon av reker av familien Penaeidae og ferskvannsreker (Macrobrachium spp.): 

Etablering av produksjonsenhet(er) Plassering skal skje i sterile leirjordområder, slik at dambyggingen påvirker 

miljøet minst mulig. Dammer skal bygges med leire som forekommer 

naturlig på stedet. Det er ikke tillatt å ødelegge mangrove. 

Omleggingstid Seks måneder per dam, som tilsvarer den normale levetiden til 

oppdrettsreker. 

Gytebestandens opprinnelse Etter tre års drift skal minst halvparten av gytebestanden være fra oppdrett. 

Resten skal være fra en patogenfri viltlevende bestand som stammer fra 

bærekraftig fiskeri. Første og andre generasjon skal gjennomgå en 

obligatorisk screening før bestanden innføres på driftsenheten. 

Fjerning av øyestilk Er forbudt 

Høyeste tillatte dyretetthet i 

driftsenheten og 

produksjonsgrenser 

Utsetting: høyst 22 postlarver/m2 

Største tillatte momentane biomasse: 240 g/m2 
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Avsnitt 8 

Bløtdyr og pigghuder: 

Produksjonssystemer Langliner, flåter, bunnkultur, notposer, bur, brett, lanternenett, påler og andre 

inneslutningssystemer. 

Ved dyrking av blåskjell på flåter skal det høyst være ett nedhengende rep 

per kvadratmeter overflateareal. Nedhengende rep skal ikke være lengre enn 

20 meter. Nedhengende rep skal ikke tynnes ut i løpet av produksjons-

syklusen, men de kan deles opp, forutsatt at opprinnelig dyretetthet ikke 

økes. 

Avsnitt 9 

Tropisk ferskvannsfisk: melkefisk (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis spp.), haimalle (Pangasius spp.): 

Produksjonssystemer Dammer og notposer 

Høyeste dyretetthet Pangasius: 10 kg/m3 

Oreochromis: 20 kg/m3 

Avsnitt 10 

Andre arter av akvakulturdyr: ingen» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 271/2010 

av 24. mars 2010 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til Den europeiske unions logo for økologisk 

produksjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 25 nr. 3, artikkel 38 bokstav b) 

og artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 24 i forordning (EF) nr. 834/2007 fastsetter at 

fellesskapslogoen er en av de obligatoriske opplys-

ningene som skal benyttes på produktemballasje som 

henviser til den økologiske produksjonsmetoden nevnt i 

artikkel 23 nr. 1, og at bruk av denne logoen på 

produkter som importeres fra tredjestater, er valgfritt. 

Artikkel 25 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007 tillater 

bruk av fellesskapslogoen i merking og presentasjon 

samt reklame for produkter som oppfyller kravene i 

nevnte forordning. 

2) Erfaringene fra anvendelsen av rådsforordning (EØF) 

nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjons-

metode for landbruksprodukter og slik angivelse på 

landbruksprodukter og næringsmidler(2), som er blitt 

erstattet av forordning (EF) nr. 834/2007, har vist at 

fellesskapslogoen som kan brukes på frivillig grunnlag, 

ikke lenger oppfyller forventningene fra driftsansvarlige 

i sektoren og forbrukerne. 

3) Nye regler for logoen bør innføres i kommisjons-

forordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produk-

sjon og merking av økologiske produkter med hensyn til 

økologisk produksjon, merking og kontroll(3). Disse 

reglene bør muliggjøre en bedre tilpasning av logoen til 

utviklingen i sektoren, særlig ved at det gjøres enklere 

for forbrukerne å identifisere økologiske produkter som 

omfattes av EUs regler for økologisk produksjon. 

4) Etter ikrafttredelsen av Lisboa-traktaten, er det hensikts-

messig å vise til «Den europeiske unions logo for 

økologisk produksjon» i stedet for «Fellesskapslogoen 

for økologisk produksjon». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 84 av 31.3.2010, s. 19, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

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

(3) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

5) Kommisjonen utlyste en konkurranse blant kunst- og 

designstudenter i medlemsstatene for å få inn forslag til 

ny logo, og en uavhengig jury valgte ut og rangerte de ti 

beste forslagene. Etter nærmere undersøkelser med 

hensyn til immaterialretter ble det mulig å utpeke de tre 

beste designene, og disse ble deretter lagt ut på internett 

i perioden 7. desember 2009 til 31. januar 2010 for å 

innhente reaksjoner. Den logoen som flertallet av de 

besøkende på nettstedet i den aktuelle perioden valgte, 

bør vedtas som Den europeiske unions nye logo for 

økologisk produksjon. 

6) Endringen av Den europeiske unions logo for økologisk 

produksjon fra og med 1. juli 2010 bør ikke medføre 

vanskeligheter for markedet, og særlig bør det tillates at 

økologiske produkter som allerede er brakt i omsetning, 

kan selges uten de obligatoriske opplysninger som 

kreves i artikkel 24 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

forutsatt at de berørte produktene er i samsvar med 

forordning (EØF) nr. 2092/91 eller forordning (EF)  

nr. 834/2007. 

7) For at det skal bli mulig å bruke logoen med det samme 

den blir obligatorisk i henhold til EUs regelverk og for å 

sikre at det indre marked fungerer tilfredsstillende, 

garantere rettferdig konkurranse og beskytte forbru-

kernes interesser, ble Den europeiske unions nye logo 

for økologisk produksjon registrert som et fellesmerke 

for økologisk landbruk hos Benelux-kontoret for imma-

terialrett, og er dermed gyldig, brukbar og beskyttet. 

Logoen skal også registreres i Fellesskapets og interna-

sjonale registre. 

8) Artikkel 58 i forordning (EF) nr. 889/2008 fastsetter at 

kontrollorganets eller -myndighetens kodenummer skal 

plasseres rett under Fellesskapslogoen uten noen 

bestemt angivelse av formatet og tildelingen av disse 

kodene. For å oppnå en harmonisert anvendelse av disse 

kodenumrene bør det fastsettes nærmere regler for 

formatet og tildelingen av disse kodene. 

9) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon —  

2019/EØS/47/11 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1.  Overskriften til avdeling III kapittel I skal lyde: 

«Den europeiske unions logo for økologisk produksjon» 

2.  Artikkel 57 skal lyde: 

 «Artikkel 57 

 EU-logo for økologisk produksjon 

 I henhold til artikkel 25 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007 

skal Den europeiske unions logo for økologisk produksjon 

(heretter kalt «EU-logo for økologisk produksjon») følge 

modellen fastsatt i del A i vedlegg XI til denne forordning. 

 EU-logoen for økologisk produksjon skal brukes bare 

dersom det berørte produktet er framstilt i samsvar med 

kravene i forordning (EØF) nr. 2092/91 og gjennomførings-

forordningene til denne, eller forordning (EF) nr. 834/2007 

og kravene i denne forordning.» 

3.  Artikkel 58 nr. 1 bokstav b), c) og d) skal lyde: 

«b) inneholde en angivelse som viser til den økologiske 

produksjonsmetoden nevnt i artikkel 23 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 i samsvar med del B.2 i 

vedlegg XI til denne forordning, 

c)  inneholde et referansenummer som skal fastsettes av 

Kommisjonen eller av vedkommende myndighet i 

medlemsstatene i samsvar med del B.3 i vedlegg XI til 

denne forordning, og  

d)  være plassert i samme synsfelt som EU-logoen for 

økologisk produksjon dersom EU-logoen for økologisk 

produksjon er brukt i merkingen.» 

4.  I artikkel 95 skal nr. 9 og 10 lyde: 

«9.  Lagre av produkter som er framstilt, emballert og 

merket før 1. juli 2010 i samsvar med enten forordning 

(EØF) nr. 2092/91 eller forordning (EF) nr. 834/2007, kan 

fortsatt bringes i omsetning med angivelser som henviser til 

økologisk produksjon, inntil lagrene er tømt. 

10.  Emballasjemateriale som er i samsvar med enten 

forordning (EØF) nr. 2092/91 eller forordning (EF)  

nr. 834/2007, kan fortsatt brukes for produkter som bringes 

i omsetning med angivelser som henviser til økologisk 

produksjon, fram til 1. juli 2012, dersom produktet ellers er 

i samsvar med kravene i forordning (EF) 834/2007.», 

5.  Vedlegg XI erstattes med teksten i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2010. 

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

Utferdiget i Brussel 24. mars 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG XI 

A. EU-logo for økologisk produksjon, nevnt i artikkel 57 

1.  EU-logoen for økologisk produksjon skal være i samsvar med modellen under: 

 

2.  Referansefargen i Pantone er Pantone grønn nr. 376 og grønn (50 % cyan + 100 % gul), når firefargetrykk benyttes. 

3.  EU-logoen for økologisk produksjon kan også benyttes i svart/hvitt som vist, men bare når det ikke er mulig å 

gjengi den i farger: 

 

4.  Dersom bakgrunnsfargen på emballasjen eller etiketten er mørk, kan symbolene brukes i negativt format med 

bakgrunnsfargen til emballasjen eller etiketten. 

5.  Dersom et symbol brukes i farger på en farget bakgrunn som gjør det mindre tydelig, kan det benyttes en 

avgrensende bord rundt symbolet for å gi bedre kontrast til bakgrunnsfargene. 

6.  I visse særskilte situasjoner når det finnes angivelser i én farge på emballasjen, kan EU-logoen for økologisk 

produksjon brukes i samme farge. 

7.  EU-logoen for økologisk produksjon skal være minst 9 mm høy og minst 13,5 mm bred, og forholdet mellom 

høyde og bredde skal alltid være 1:1,5. Unntaksvis kan minstestørrelsen reduseres til 6 mm høyde for svært små 

pakker. 

8.  EU-logoen for økologisk produksjon kan brukes sammen med grafikk- eller tekstelementer som viser til økologisk 

landbruk, forutsatt at disse elementene ikke modifiserer eller endrer EU-logoens karakter eller noen av de 

opplysninger som er nevnt i artikkel 58. Når EU-logoen for økologisk produksjon benyttes sammen med nasjonale 

eller private logoer som benytter en annen grønnfarge enn referansefargen nevnt i nr. 2, kan EU-logoen for 

økologisk produksjon gjengis i samme farge. 

9.  Bruken av EU-logoen for økologisk produksjon skal skje i samsvar med reglene som gjelder for dens registrering som 

fellesmerke for økologisk landbruk hos Benelux-kontoret for immaterialrett og i Fellesskapets og internasjonale 

registre.  
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B. Kodenumre nevnt i artikkel 58 

Det generelle formatet for kodenumrene er som følger: 

AB-CDE-999 

der  

1. «AB» er ISO-koden som fastsatt i artikkel 58 nr. 1 bokstav a) for landet der kontrollen finner sted, og 

2. «CDE» er en betegnelse angitt med tre bokstaver som skal fastsettes av Kommisjonen eller den enkelte medlems-

stat, som «bio» eller «öko» eller «org» eller «eko», og som viser til den økologiske produksjonsmetoden fastsatt i 

artikkel 58 nr. 1 bokstav b), og 

3. «999» er referansenummeret angitt med høyst tre siffer, som skal tildeles som fastsatt i artikkel 58 nr. 1 bokstav  

c) av 

a)  den enkelte medlemsstats vedkommende myndighet til kontrollmyndighetene eller kontrollorganene som de har 

gitt ansvaret for kontrolloppgaver til i samsvar med artikkel 27 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

b)  Kommisjonen til 

i)  kontrollmyndighetene eller kontrollorganene nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1235/2008(*) og oppført i vedlegg I til nevnte forordning, 

ii)  tredjestatenes vedkommende myndigheter eller kontrollorganer nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav f) i 

forordning (EF) nr. 1235/2008 og oppført i vedlegg III til nevnte forordning, 

iii)  kontrollmyndighetene og kontrollorganene nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav a) i forordning (EF)  

nr. 1235/2008 og oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, 

c)  den enkelte medlemsstats vedkommende myndighet til den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som har 

fått tillatelse fram til 31. desember 2012 til å utstede kontrollsertifikater i samsvar med artikkel 19 nr. 1 fjerde 

ledd i forordning (EF) nr. 1235/2008 (importtillatelser), etter forslag fra Kommisjonen. 

Kommisjonen skal gjøre kodenumrene tilgjengelige for offentligheten ved bruk av hensiktsmessige tekniske midler, 

herunder offentliggjøring på internett. 

_____________  

(*) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25.» 

 ____________  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/183 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 471/2010 

av 31. mai 2010 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til listen over tredjestater som visse 

landbruksprodukter framstilt ved økologisk produksjon må ha opprinnelse i for å kunne 

markedsføres i Unionen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 834/2007 er det i vedlegg III til kommisjons-

forordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til 

ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater(2) opprettet en liste over tredjestater som har 

produksjonssystemer og kontrolltiltak for økologisk 

produksjon av landbruksprodukter som er anerkjent som 

likeverdige med dem som er fastsatt i nevnte forordning. 

På bakgrunn av en ny søknad og opplysninger som 

Kommisjonen har mottatt fra tredjestater etter den 

seneste offentliggjøringen av listen, bør visse endringer 

tas i betraktning og tilføyes eller innsettes på listen. 

2) Australske myndigheter har underrettet Kommisjonen 

om at ett kontrollorgan har gjennomgått en omstruk-

turering og fått nytt navn. Australske myndigheter har 

forelagt Kommisjonen alle nødvendige garantier for at 

den skal kunne forvisse seg om at det omstrukturerte 

kontrollorganet oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 8 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 1.6.2010, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

3) Visse landbruksprodukter som importeres fra Japan, 

markedsføres for tiden i Unionen i henhold til 

overgangsreglene fastsatt i artikkel 19 i forordning (EF) 

nr. 1235/2008. Japan har anmodet Kommisjonen om å 

bli oppført på listen fastsatt i vedlegg III til nevnte 

forordning og har lagt fram de opplysningene som 

kreves i henhold til artikkel 7 og 8 i nevnte forordning. 

Gjennomgåelsen av disse opplysningene og en 

etterfølgende drøfting med myndighetene i Japan har 

vist at reglene som gjelder for produksjon og kontroll av 

økologisk produksjon i Japan, er likeverdige med 

reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. Kommi-

sjonen har foretatt en undersøkelse på stedet av produk-

sjonsreglene og kontrolltiltakene som faktisk anvendes i 

Japan, som fastsatt i artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007. Kommisjonen bør derfor føre opp Japan 

på listen fastsatt i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 1235/2008. 

4) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

2019/EØS/47/12 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 31. mai 2010 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1.  I nr. 5 i teksten som gjelder Australia, skal fjerde strekpunkt lyde: 

«– NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au», 

2.  Etter teksten som gjelder Israel, innsettes følgende tekst: 

 «JAPAN 

1. Produktkategorier: 

a) ubearbeidede planteprodukter og vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking, 

b) bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, hovedsakelig sammensatt av en eller flere 

ingredienser av vegetabilsk opprinnelse. 

2. Opprinnelse: produkter i kategori 1 a) og økologisk dyrkede ingredienser i kategori 1 b) som er dyrket i Japan. 

3. Produksjonsstandarder: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the 

MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 

1606 of MAFF of October 27, 2005). 

4. Vedkommende myndighet: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural 

Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp 

5. Kontrollorganer:  

– Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS), www.hyoyuken.org 

– AFAS Certification Center Co., Ltd, www.afasseq.com 

– NPO Kagoshima Organic Agriculture Association, www.koaa.or.jp 

– Center of Japan Organic Farmers Group, www.yu-ki.or.jp 

– Japan Organic & Natural Foods Association, http://jona-japan.org/organic 

– Ecocert-QAI Japan Ltd, http://ecocert.qai.jp 

– Japan Certification Services, Inc., www.pure-foods.co.jp 

– OCIA Japan, www.ocia-jp.com 

– Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd, www.omicnet.com/index.html.en 

– Organic Farming Promotion Association, www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo 

– ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural 

Certification, www.axis-asac.net 

– Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome 

– Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center, www.d-b.ne.jp/oitayuki 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2013.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 344/2011 

av 8. april 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 25 nr. 3, artikkel 38 bokstav b) 

og artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 24 i forordning (EF) nr. 834/2007 fastsetter at 

Den europeiske unions logo for økologisk produksjon 

(«EU-logo for økologisk produksjon») er en av de 

obligatoriske opplysningene som skal benyttes på 

ferdigpakkede næringsmidler som henviser til den 

økologiske produksjonsmetoden nevnt i artikkel 23  

nr. 1, mens bruk av logoen på slike produkter som 

importeres fra tredjestater, er valgfritt. Artikkel 25 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 834/2007 tillater bruk av EU-

logoen for økologisk produksjon i merking og 

presentasjon samt reklame for andre produkter som 

oppfyller kravene i nevnte forordning. 

2) Forbrukerne bør kunne være sikre på at økologiske 

produkter er framstilt i samsvar med kravene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 889/2008(2). Det er derfor viktig at alle 

produkter som bærer EU-logoen for økologisk 

produksjon, kan spores i alle ledd av produksjonen, 

bearbeidingen og distribusjonen. Derfor bør det 

presiseres at det bare er driftsansvarlige for foretak som 

omfattes av kontrollordningen for økologisk landbruk, 

som kan bruke EU-logoen for økologisk produksjon. 

3) Registreringen av EU-logoen for økologisk produksjon 

som et varemerke i Unionens og internasjonale 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 9.4.2011, s. 15, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

varemerkeregistre er uavhengig av reglene i forordning 

(EF) nr. 834/2007 og forordning (EF) nr. 889/2008, som 

bare gjelder bruken av selve logoen. For å tydeliggjøre 

uavhengigheten av disse reglene bør koplingen mellom 

reglene og en eventuell registrering fjernes. 

4) Etter at merkeordningen for økologiske produkter ble 

endret, og i påvente av innføringen av særlige 

unionsregler for økologisk produksjon av vin, har det 

rådet stor usikkerhet i sektoren med hensyn til 

muligheten for å produsere vin med henvisning til 

økologisk produksjon. For at vin produsert i vinårene 

2010/2011 og 2011/2012 av økologisk dyrkede druer, 

skal kunne selges uten de obligatoriske angivelsene som 

kreves ved artikkel 24 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

forutsatt at de aktuelle produktene er i samsvar med 

rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om 

økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter 

og slik angivelse på landbruksprodukter og nærings-

midler(3) eller forordning (EF) nr. 834/2007, er det 

nødvendig å forlenge overgangsperioden fastsatt i 

artikkel 95 nr. 8 og 9 i forordning (EF) nr. 889/2008 

med hensyn til visse merkingsbestemmelser for slike 

produkter, fram til 31. juli 2012. Forlengelsen av over-

gangsperioden bør få anvendelse fra 1. juli 2010. 

5) Etter at Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (EFSA) foretok en vurdering av bruken av 

rosmarinekstrakt som tilsetningsstoff i næringsmidler(4), 

ble stoffet «ekstrakter av rosmarin» godkjent til bruk som 

antioksidant og tildelt et E-nummer i del D i vedlegg III 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av  

20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i nærings-

midler enn fargestoffer og søtstoffer(5). Det er derfor 

nødvendig å tillate bruk av rosmarinekstrakt som 

tilsetningsstoff i bearbeidingen av økologiske nærings-

midler, dersom det brukes som dette, ved at produktet 

inntas i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 889/2008. 

6) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon —  

  

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

(4) EFSA Journal (2008) 721, s. 1. 

(5) EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1. 

2019/EØS/47/13 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 57 skal annet ledd lyde: 

 «Når det gjelder merking, skal EU-logoen for økologisk 

produksjon brukes bare dersom det berørte produktet er 

framstilt i samsvar med kravene i forordning (EF)  

nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(*) 

og denne forordning, av driftsansvarlige som overholder 

kravene i kontrollordningene nevnt i artikkel 27, 28, 29, 32 

og 33 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

 ____________  

(*) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25.» 

2.  I artikkel 95 skal nytt nr. 10a lyde: 

 «10a  Når det gjelder vin, skal overgangsperioden nevnt i 

nr. 8 utløpe 31. juli 2012. 

 Lagre av viner som er produsert, emballert og merket før 

31. juli 2012 i samsvar med enten forordning (EØF)  

nr. 2092/91 eller forordning (EF) nr. 834/2007, kan fortsatt 

bringes i omsetning inntil lagrene er tømt.» 

3.  I del A i vedlegg VIII, etter tilsetningsstoffet E 341(i) 

(monokalsium-fosfat), innsettes følgende rad: 

«B E 392* Ekstrakter 

av rosmarin 

X X Bare når de stammer fra 

økologisk produksjon, 

og bare dersom etanol 

brukes til ekstraksjon» 

4.  I vedlegg XI del A utgår nr. 9. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 nr. 2 får imidlertid anvendelse fra 1. juli 2010. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 8. april 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 426/2011 

av 2. mai 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 28 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 24 i forordning (EF) nr. 834/2007 fastsetter at 

Den europeiske unions logo for økologisk produksjon 

(«EU-logo for økologisk produksjon») er en av de 

obligatoriske opplysningene som skal benyttes på 

ferdigpakkede næringsmidler som henviser til den 

økologiske produksjonsmetoden nevnt i artikkel 23  

nr. 1, mens bruk av logoen på slike produkter som 

importeres fra tredjestater, er valgfritt. Forbrukerne bør 

forsikres om at økologiske produkter er framstilt i 

samsvar med kravene fastsatt i forordning (EF)  

nr. 834/2007 og kommisjonsforordning (EF)  

nr. 889/2008(2). Det er derfor viktig at alle produkter 

som bærer EU-logoen for økologisk produksjon, kan 

spores i alle ledd av produksjonen, bearbeidingen og 

distribusjonen. 

2) For å gi forbrukerne mulighet til å holde seg informert 

om de driftsansvarlige og om deres produkter som 

omfattes av kontrollordningen for økologisk landbruk, 

bør medlemsstatene på en hensiktsmessig måte gjøre 

tilgjengelig relevante opplysninger om de drifts-

ansvarlige som omfattes av denne ordningen, samtidig 

som kravene til vern av personopplysninger som fastsatt 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av  

24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 3.5.2011, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(3), overholdes. 

3) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kapittel 8 i avdeling IV i forordning (EF) nr. 889/2008 skal ny 

artikkel 92a lyde: 

«Artikkel 92a 

Offentliggjøring av opplysninger 

Medlemsstatene skal på en hensiktsmessig måte, også via 

internett, gjøre tilgjengelig for offentligheten de ajourførte 

listene nevnt i artikkel 28 nr. 5 i forordning (EF)  

nr. 834/2007, som skal inneholde ajourførte underlags-

dokumenter om hver driftsansvarlig, som fastsatt i artikkel 

29 nr. 1 i nevnte forordning, og benytte malen i vedlegg XII 

til denne forordning. Medlemsstatene skal behørig over-

holde kravene til vern av personopplysninger fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(*). 

 ____________  

(*) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 får imidlertid anvendelse fra 1. januar 2013. 

  

(3) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

2019/EØS/47/14 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. mai 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 590/2011 

av 20. juni 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og artikkel 38 bokstav 

d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) er det 

fastsatt en relativt kort frist for kontrollorganer og 

kontrollmyndigheter for å sende sine søknader om 

anerkjennelse med sikte på samsvarskontroll i henhold 

til artikkel 32 i forordning (EF) nr. 834/2007. Ettersom 

det ikke finnes erfaring med direkte anvendelse av 

unionsreglene på økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter utenfor Unionens territorium, bør 

kontrollorganer og kontrollmyndigheter som ønsker å 

anmode om oppføring på listen med sikte på samsvars-

kontroll, gis mer tid. 

2) I samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 834/2007 er det i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 1235/2008 opprettet en liste over tredjestater som har 

produksjonssystemer og kontrolltiltak for økologisk 

produksjon av landbruksprodukter som er anerkjent som 

likeverdige med dem som er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 834/2007. På bakgrunn av en ny søknad og opplys-

ninger som Kommisjonen har mottatt fra tredjestater 

etter den seneste offentliggjøringen av listen, bør visse 

endringer tas i betraktning, og listen bør endres 

tilsvarende. 

3) Visse landbruksprodukter som importeres fra Canada, 

markedsføres for tiden i Unionen i henhold til over-

gangsreglene fastsatt i artikkel 19 i forordning (EF) 

nr. 1235/2008. Canada har anmodet Kommisjonen om å 

bli oppført på listen fastsatt i vedlegg III til nevnte 

forordning. Canada har framlagt de opplysningene som 

kreves i henhold til artikkel 7 og 8 i nevnte forordning. 

Gjennomgåelsen av disse opplysningene og en 

etterfølgende drøfting med myndighetene i Canada har 

vist at reglene som gjelder for produksjon og kontroll av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 161 av 21.6.2011, s. 9, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

landbruksprodukter i Canada, er likeverdige med 

reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. Kommi-

sjonen har foretatt en undersøkelse på stedet av produk-

sjonsreglene og kontrolltiltakene som faktisk anvendes i 

Canada, som fastsatt i artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007. 

4) Myndighetene i Costa Rica, India, Israel, Japan og 

Tunisia har bedt Kommisjonen om å føre opp nye 

kontroll- og sertifiseringsorganer og har forelagt 

Kommisjonen alle nødvendige garantier for at de 

oppfyller forutsetningene fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1235/2008. 

5) Oppføringen av Costa Rica og New Zealand på listen 

fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 er 

gyldig til 30. juni 2011. For å unngå handelsforstyrrelser 

er det nødvendig å forlenge varigheten av Costa Ricas 

og New Zealands oppføring på listen. I lys av 

erfaringene bør oppføringen forlenges i ubegrenset tid. 

6) New Zealand oversendte redaksjonelle endringer i de 

relevante spesifikasjonene angitt i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1235/2008 etter sammenslåingen av 

Ministry of Agriculture and Forestry og New Zealand 

Food Safety Authority. 

7) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 erstattes «31. oktober 2011» med  

«31. oktober 2014». 

2) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

2019/EØS/47/15 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/191 

 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. juni 2011 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Etter teksten som gjelder Australia, innsettes følgende tekst: 

 «CANADA 

1. Produktkategorier: 

a)  levende eller ubearbeidede landbruksprodukter og vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking, 

b) bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, 

c)  fôr. 

2. Opprinnelse: produkter i kategori 1 a) og økologisk produserte ingredienser i kategori 1 b) som er dyrket i 

Canada. 

3. Produksjonsstandarder: Organic Products Regulation. 

4. Vedkommende myndighet: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca 

5. Kontrollorganer:  

– Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO), www.atlanticcertifiedorganic.ca 

– British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), www.centifiedorganic.bc.ca 

– Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org 

– Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.com 

– Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL), www.ccpb.it 

– Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com 

– Ecocert Canada, www.ecocertcanada.com 

– Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA), www.fvopa.ca 

– Global Organic Alliance, www.goa-online.org 

– International Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.com 

– LETIS SA, www.letis.com.ar 

– Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org 

– Organic Certifiers, www.organiccertifiers.com 

– Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/ 

– Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.com 

– Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca 

– Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert), www.ocpro.ca/ 

– Quality Assurance International Incorporated (QAI), www.qai-inc.com 

– Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org 

– Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org 

– SAI Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2014.» 

2) I nr. 5 i teksten som gjelder Costa Rica, skal nytt strekpunkt lyde: 

«– Mayacert, www.mayacert.com», 

3) Nr. 7 i teksten som gjelder Israel, skal lyde: 

«7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt.»,  
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4) I nr. 5 i teksten som gjelder India, skal nye strekpunkter lyde: 

«– Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), www.cgcert.com 

– Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net 

– TUV India Pvt. Ltd, www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm 

– Intertek India Pvt. Ltd, www.intertek.com», 

5) I nr. 5 i teksten som gjelder Israel, skal nytt strekpunkt lyde: 

«– LAB-PATH Ltd, www.lab-path.co.il», 

6) I nr. 5 i teksten som gjelder Japan, skal nye strekpunkter lyde: 

«– AINOU, www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm 

– SGS Japan Incorporation, www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm 

– Ehime Organic Agricultural Association, www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html 

– Center for Eco-design Certification Co. Ltd, http://www.eco-de.co.jp/list.html 

– Organic Certification Association, www.yuukinin.jimdo.com 

– Japan Eco-system Farming Association, www.npo-jefa.com 

– Hiroshima Environment and Health Association, www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html 

– Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability, www.accis.jp 

– Organic Certification Organization Co. Ltd, www.oco45.net», 

7) I nr. 5 i teksten som gjelder Tunisia, skal nytt strekpunkt lyde: 

«– Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA), www.icea.info», 

8)  I nr. 2 i teksten som gjelder New Zealand, erstattes «MAF Food Official Organic Assurance Programme» med 

«MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production», 

9) Nr. 3–7 i teksten som gjelder New Zealand, skal lyde: 

«3. Produksjonsstandarder: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic 

Production. 

4. Vedkommende myndighet: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.govt.nz/ 

industry/sectors/organics/ 

5. Kontrollorganer:  

– AsureQuality Limited, www.organiccertification.co.nz 

– BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz 

6. Organer som utsteder sertifikater: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) 

7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1084/2011 

av 27. oktober 2011 

om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til 

ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og artikkel 38 bokstav 

d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 7 nr. 2 i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1235/2008(2) fastsetter at listen over anerkjente 

tredjestater skal inneholde alle opplysninger om hver 

tredjestat som er nødvendige for å kunne verifisere 

hvorvidt produkter som er brakt i omsetning i Unionen, 

er kontrollert i henhold til den kontrollordning i 

tredjestaten som er anerkjent i samsvar med artikkel 33 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007. Tunisia har 

oversendt en endring av de relevante spesifikasjonene 

fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 

etter at det ble opprettet et nytt generaldirektorat med 

ansvar for økologisk landbruk i landbruksdepartementet, 

som er blitt ny vedkommende myndighet med ansvar 

for kontrollordningen i Tunisia. 

2) I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 590/2011(3) er det i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1235/2008 innsatt en ny tekst som gjelder for 

Canada. Nr. 1 «Produktkategorier» i denne teksten 

inneholder en feil ettersom det er opprettet en bokstav c) 

«fôr» som en egen produktkategori, selv om «fôr» 

utgjør en av de mulige anvendelsene av «bearbeidede 

landbruksprodukter» omhandlet i nr. 1 b) i nevnte tekst. 

3) Canada informerte Kommisjonen om at listen over 

kontrollorganer i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 1235/2008 inneholder enda en feil, ettersom 

kontrollorganet «Control Union Certifications» ikke er 

akkreditert av Canadas Food Inspection Agency til å yte 

sertifiseringstjenester i Canada. 

4) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres og 

rettes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 28.10.2011,  

s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

(3) EUT L 161 av 21.6.2011, s. 9. 

5) Av hensyn til rettssikkerheten bør rettelsene fastsatt i 

denne forordning få anvendelse fra den dato forordning 

(EU) nr. 590/2011 trer i kraft. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring 

I teksten som gjelder Tunisia i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1235/2008 skal nr. 4 lyde: 

«4. Vedkommende myndighet: Direction générale de 

l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture 

et de l’Environnement), www.agriportail.tn» 

Artikkel 2 

Retting 

I teksten som gjelder Canada i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I nr. 1 erstattes bokstav b) og c) med 

«b) bearbeidede landbruksprodukter til bruk som nærings-

midler og fôr», 

2)  i nr. 5 oppheves sjette strekpunkt «Control Union 

Certifications (CUC), www.controlunion.com». 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

Artikkel 2 får imidlertid anvendelse fra 28. juni 2011. 

2019/EØS/47/16 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 27. oktober 2011 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1267/2011 

av 6. desember 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 3 og artikkel 38 bokstav 

d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1235/2008(2) skal Kommisjonen utarbeide en liste 

over kontrollorganer og kontrollmyndigheter som har 

fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i 

tredjestater som anses som likeverdige, og offentliggjøre 

denne listen i vedlegg IV til nevnte forordning. 

2)  Kommisjonen har behandlet de anmodningene om 

oppføring på listen som den hadde mottatt innen  

31. oktober 2009, og har vurdert bare fullstendige 

søknader. De berørte kontrollorganer og kontroll-

myndigheter ble bedt om å framlegge ytterligere opplys-

ninger innen to måneder, for at Kommisjonen skulle 

kunne fastslå om de oppfylte kravene i artikkel 11 i 

forordning (EF) nr. 1235/2008. Bare de kontroll-

organene og kontrollmyndighetene som anses å oppfylle 

nevnte krav etter at alle mottatte opplysninger er 

vurdert, skal føres opp på listen i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1235/2008. 

3)  På grunn av det store antallet anmodninger fra kontroll-

organer og kontrollmyndigheter som det er blitt bedt om 

tilleggsopplysninger til, tok det lengre tid enn beregnet å 

vurdere søknadene og utarbeide den første listen. På 

bakgrunn av de erfaringer som er gjort, bør det tillates at 

medlemsstatene fortsatt kan utstede importtillatelser, 

men tillatelsene bør ha en begrenset gyldighetsperiode 

og medlemsstatene bør tillates å utstede dem i et lengre 

tidsrom. 

4)  Under behandlingen av anmodninger kan det bli 

vanskelig å forstå under hvilke omstendigheter kontroll-

organer eller kontrollmyndigheter kan fjernes fra listen i 

henhold til artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1235/2008. For å unngå ytterligere vanskeligheter er 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 7.12.2011, s. 9, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

det nødvendig å forklare disse omstendighetene. 

Forklaringene bør imidlertid ikke pålegge kontroll-

organene eller kontrollmyndighetene nye forpliktelser. 

5)  Erfaringen har vist at det kan bli vanskelig å fortolke 

følgene av uregelmessigheter eller overtredelser som 

påvirker et produkts økologiske status. For å unngå 

ytterligere vanskeligheter og forklare sammenhengen 

mellom forordning (EF) nr. 1235/2008, som endret ved 

denne forordning, og de øvrige gjeldende bestemmel-

sene om import av økologiske produkter fra tredjestater, 

er det derfor nødvendig å minne om hvilke forpliktelser 

medlemsstatenes kontrollorganer og kontroll-

myndigheter har med hensyn til produkter som ikke 

oppfyller kravene og som er importert i henhold til 

artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

Forklaringen bør imidlertid ikke pålegge kontroll-

organene eller kontrollmyndighetene og medlemsstatene 

nye forpliktelser. 

6)  For å sikre en smidig overgang fra ordningen med 

nasjonale tillatelser til listen over kontrollorganer og 

kontrollmyndigheter som har fullmakt til å utføre 

kontroller og utstede sertifikater i tredjestater som anses 

som likeverdige, bør denne forordning anvendes fra  

1. juli 2012. 

7)  Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 12 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet, eller en 

henvisning til en bestemt produktkategori eller til en 

bestemt tredjestat knyttet til kontrollorganet eller kontroll-

myndigheten kan etter framgangsmåten omhandlet i 

artikkel 37 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2008, fjernes fra 

listen omhandlet i artikkel 10 i denne forordning i følgende 

tilfeller: 

a)  dersom Kommisjonen ikke har mottatt årsrapporten 

omhandlet i nr. 1 bokstav b) innen 31. mars,  

2019/EØS/47/17 
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b)  dersom kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ikke 

underretter Kommisjonen i rett tid om endringer i det 

tekniske dokumentet, 

c)  dersom kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ikke 

oversender opplysninger til Kommisjonen i forbindelse 

med undersøkelser av uregelmessigheter, 

d)  dersom kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ikke 

treffer tilstrekkelige korrigerende tiltak som følge av 

observerte uregelmessigheter og overtredelser, 

e)  dersom kontrollorganet eller kontrollmyndigheten ikke 

samtykker til en undersøkelse på stedet på Kommi-

sjonens anmodning, eller dersom en undersøkelse på 

stedet gir negativt resultat på grunn av systematiske feil 

i kontrolltiltakene, 

f)  i enhver annen situasjon som innebærer en risiko for at 

forbrukeren villedes om den egentlige arten av 

produkter som er sertifisert av kontrollorganet eller 

kontrollmyndigheten. 

 Dersom et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet ikke 

etter anmodning fra Kommisjonen treffer hensiktsmessige 

og rettidige korrigerende tiltak innen en frist Kommisjonen 

skal fastsette ut fra hvor alvorlig problemet er, og som 

vanligvis ikke kan være kortere enn 30 dager, skal 

Kommisjonen umiddelbart fjerne kontrollorganet eller 

kontrollmyndigheten fra listen etter framgangsmåten i 

artikkel 37 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

Beslutningen om fjerning skal kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende. Kommisjonen skal så snart som mulig gjøre 

den endrede listen tilgjengelig for offentligheten ved bruk 

av ethvert egnet teknisk middel, herunder offentliggjøring 

på Internett.» 

2)  Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

Produkter som ikke oppfyller kravene 

1. Uten at det berører tiltak eller virksomhet som 

gjennomføres i samsvar med artikkel 30 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 og/eller forordning (EF) nr. 889/2008, skal 

frigivelse for fri omsetning i Unionen av produkter som 

ikke oppfyller kravene i førstnevnte forordning, skje på det 

vilkår at henvisninger til økologisk produksjonsmetode 

fjernes fra merking, reklame og følgedokumenter. 

2. Uten at det berører tiltak eller virksomhet som skal 

gjennomføres i samsvar med artikkel 30 i forordning (EF) 

nr. 834/2007, skal importøren treffe alle nødvendige tiltak i 

samsvar med artikkel 91 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 889/2008 ved mistanke om overtredelser og uregelmes-

sigheter knyttet til produkter som importeres i henhold til 

artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, med 

hensyn til kravene i nevnte forordning. 

Importøren og kontrollorganet eller kontrollmyndigheten 

som har utstedt kontrollsertifikatet omhandlet i artikkel 13 i 

denne forordning, skal umiddelbart underrette kontroll-

organene, kontrollmyndighetene og vedkommende 

myndigheter i de berørte medlemsstatene og myndighetene 

i de tredjestatene som deltar i den økologiske produksjonen 

av de berørte produktene, og, dersom det er relevant, 

Kommisjonen. Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet 

kan kreve at produktet ikke bringes i omsetning med 

henvisning til økologisk produksjonsmetode før det på 

grunnlag av opplysninger fra den driftsansvarlige eller 

andre kilder er godtgjort at tvilen er fjernet. 

3. Uten at det berører tiltak eller virksomhet som skal 

gjennomføres i samsvar med artikkel 30 i forordning (EF) 

nr. 834/2007, skal medlemsstatens eller tredjestatens 

kontrollorgan eller kontrollmyndighet dersom det er tvil om 

produkter som er importert i henhold til artikkel 33 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 834/2007, oppfyller kravene i nevnte 

forordning og det oppstår en begrunnet mistanke om en 

overtredelse eller uregelmessigheter, treffe alle nødvendige 

tiltak i samsvar med artikkel 91 nr. 2 i forordning (EF) nr. 

889/2008 og umiddelbart underrette kontrollorganene, 

kontrollmyndighetene og de ansvarlige myndighetene i de 

berørte medlemsstatene og myndighetene i de tredjestatene 

som deltar i den økologiske produksjonen av det berørte 

produktet, og Kommisjonen.» 

3)  I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal tredje ledd lyde: 

 «Tillatelsene skal utløpe senest 12 måneder etter 

utstedelsen, med unntak av dem som allerede før  

1. juli 2012 er utstedt for et lengre tidsrom.» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Etter 1. juli 2013 skal medlemsstatene ikke lenger gi 

tillatelsene nevnt i nr. 1 i denne artikkel, med mindre 

—  de berørte importerte produktene er varer hvis 

økologiske produksjon i tredjestaten ble kontrollert av 

et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som ikke er 

oppført på listen som er utarbeidet i samsvar med 

artikkel 10, eller 

—  de berørte importerte produktene er varer hvis 

økologiske produksjon i tredjestaten ble kontrollert av 

et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som er 

oppført på listen som er utarbeidet i samsvar med 

artikkel 10, og produktene ikke tilhører noen av 

produktkategoriene som er oppført i vedlegg IV for 

den berørte tredjestatens kontrollorgan eller kontroll-

myndighet.  
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c)  I nr. 5 erstattes «1. januar 2013» med «1. juli 2014». 

4)  Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at det er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2012. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 6. desember 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG IV 

LISTE OVER KONTROLLORGANER OG KONTROLLMYNDIGHETER SOM ANSES SOM 

LIKEVERDIGE, OG RELEVANTE SPESIFIKASJONER NEVNT I ARTIKKEL 10 

I dette vedlegg har produktkategoriene følgende koder: 

A: Ubearbeidede planteprodukter. 

B: Levende dyr eller ubearbeidede animalske produkter. 

C: Akvakulturprodukter 

D: Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler(*) 

E: Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som fôr(*) 

F: Frø og formeringsmateriale 

Internettsiden, i samsvar med artikkel 10 nr. 2 bokstav e), der listen over driftsansvarlige som omfattes av kontroll-

ordningen finnes, i tillegg til et kontaktpunkt med lett tilgjengelige opplysninger om deres sertifiseringsstatus, berørte 

produktkategorier, samt driftsansvarlige og produkter som har fått sertifiseringen midlertidig eller endelig inndratt, 

finnes på internettadressen som nevnt i nr. 2 for hvert kontrollorgan eller kontrollmyndighet, med mindre annet er 

angitt. 

Organska Kontrola 

1. Adresse: Hamdije Čemerlića 2/10, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 

2. Internettadresse: http://www.organskakontrola.ba 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

BA BA-BIO-101 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

CCPB Srl 

1. Adresse: Via Jacopo Barozzi N.8, 40126 Bologna, Italy 

2. Internettadresse: http://www.ccpb.it 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

HR HR-BIO-102 — — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

______________  

(*) Ingrediensene må sertifiseres av et anerkjent kontrollorgan eller kontrollmyndighet i samsvar med artikkel 33  

nr. 3, være framstilt og sertifisert i en anerkjent tredjestat i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 834/2007 eller være framstilt og sertifisert innenfor Unionen i samsvar med forordning (EF) nr. 834/2007.  
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Organic Food Development Center 

1. Adresse: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, China 

2. Internettadresse: http://www.ofdc.org.cn 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

CN CN-BIO-103 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C. 

1. Adresse: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026 

2. Internettadresse: http://www.certimexsc.com 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

MX MX-BIO-104 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

California Certified Organic Farmers 

1. Adresse: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, United States 

2. Internettadresse: http://www.ccof.org 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

MX MX-BIO-105 x — — x — x 

US US-BIO-105 x x — x x x 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Organic Certifiers 

1. Adresse: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, United States 

2. Internettadresse: http://www.organiccertifiers.com  
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3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

KR KR-BIO-106 x — — x — — 

MX MX-BIO-106 x — — — — — 

PH PH-BIO-106 x — — x — — 

US US-BIO-106 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Australian Certified Organic 

1. PO Box 530 — 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australia 

2. Internettadresse: http://www.australianorganic.com.au 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

CK CK-BIO-107 x — — — — — 

FJ FJ-BIO-107 x — — x — — 

FK FK-BIO-107 — x — — — — 

HK HK-BIO-107 x — — x — — 

KR KR-BIO-107 — — — x — — 

MG MG-BIO-107 x — — x — — 

PG PG-BIO-107 x — — x — — 

TH TH-BIO-107 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Organic Standard 

1. Adresse: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho str., Kyiv, 01030, Ukraine 

2. Internettadresse: http://www.organicstandard.com.ua 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

UA UA-BIO-108 x x — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.  
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Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu 

1. Adresse: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Turkey 

2. Internettadresse: http://www.etko.org 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

AZ AZ-BIO-109 x — — x — — 

GE GE-BIO-109 x — — — — — 

KZ KZ-BIO-109 x — — x — — 

RU RU-BIO-109 x — — x — — 

RS RS-BIO-109 x — — x — — 

TR TR-BIO-109 x x — x — — 

UA UA-BIO-109 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Organización Internacional Agropecuaria 

1. Adresse: Av. Santa Fe 830 — (B1641ABN) — Acassuso, Buenos Aires — Argentina 

2. Internettadresse: http://www.oia.com.ar 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

UY UY-BIO-110 — x — — — — 

BR BR-BIO-110 — x — — — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

International Certification Services, Inc. 

1. Adresse: 301 5th Ave SE Medina, ND 58467, United States 

2. Internettadresse: http://www.ics-intl.com 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

MX MX-BIO-111 — — — x — — 

PF PF-BIO-111 — — — x — — 

US US-BIO-111 x — — x — — 
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4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Ecoglobe 

1. Adresse: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia 

2. Internettadresse: http://www.ecoglobe.am 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

AM AM-BIO-112 x — — x — — 

RU RU-BIO-112 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Quality Assurance International 

1. Adresse: 9191 Town Centre Road, Suite 200, San Diego, CA 92122, United States 

2. Internettadresse: http://www.qai-inc.com 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

MX MX-BIO-113 x — — x — — 

PY PY-BIO-113 x — — x — — 

US US-BIO-113 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

LibanCert 

1. Adresse: Chiah-Boulevard Kamil Chamoun — Baaklini Center — 4th floor, Beirut, Lebanon 

2. Internettadresse: http://www.libancert.org 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

JO JO-BIO-114 x — — x — — 

LB LB-BIO-114 x — — x — — 

SY SY-BIO-114 x — — — — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.  
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Istituto Certificazione Etica e Ambientale 

1. Adresse: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italy 

2. Internettadresse: http://www.icea.info 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

AE AE-BIO-115 x — — x — — 

AL AL-BIO-115 x — — x — — 

LA LA-BIO-115 — — — x — — 

LB LB-BIO-115 — — — x — — 

MD MD-BIO-115 x — — x — — 

MG MG-BIO-115 x — — x — — 

MX MX-BIO-115 x — — x — — 

MY MY-BIO-115 — — — x — — 

SN SN-BIO-115 x — — — — — 

SY SY-BIO-115 x — — x — — 

TH TH-BIO-115 — — — x — — 

TR TR-BIO-115 x — — x — — 

UY UY-BIO-115 x — — x — — 

VN VN-BIO-115 — — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Oregon Tilth 

1. Adresse: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, United States 

2. Internettadresse: http://tilth.org 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

US US-BIO-116 x — — x — x 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Caucacert Ltd 

1. Adresse: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia 

2. Internettadresse: http://www.caucascert.ge  
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3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

GE GE-BIO-117 x — — — — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Bio Latina Certificadora 

1. Adresse: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Peru 

2. Internettadresse: http://www.biolatina.com 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

PE PE-BIO-118 x — — — — — 

BO BO-BIO-118 x — — — — — 

NI NI-BIO-118 x — — — — — 

HN HN-BIO-118 x — — — — — 

CO CO-BIO-118 x — — — — — 

GT GT-BIO-118 x — — — — — 

PA PA-BIO-118 x — — — — — 

MX MX-BIO-118 x — — — — — 

VE VE-BIO-118 x — — — — — 

SV SV-BIO-118 x — — — — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

The national association for sustainable agriculture, Australia 

1. Adresse: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia 

2. Internettadresse: http://www.nasaa.com.au 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

ID ID-BIO-119 — — — x — — 

LK LK-BIO-119 — — — x — — 

NP NP-BIO-119 — — — x — — 

PG PG-BIO-119 — — — x — — 

SB SB-BIO-119 — — — x — — 

TL TL-BIO-119 — — — x — — 

WS WS-BIO-119 — — — x — — 
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4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Organic crop improvement association 

1. Adresse: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, United States 

2. Internettadresse: http://www.ocia.org 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

GT GT-BIO-120 x — — x — — 

MX MX-BIO-120 x — — x — — 

NI NI-BIO-120 x — — x — — 

PE PE-BIO-120 x — — x — — 

SV SV-BIO-120 x — — x — — 

US US-BIO-120 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Organic agriculture certification Thailand 

1. Adresse: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 

11000, Thailand 

2. Internettadresse: http://www.actorganic-cert.or.th 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

ID ID-BIO-121 x — — x — — 

LA LA-BIO-121 x — — x — — 

TH TH-BIO-121 x — — x — — 

VN VN-BIO-121 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Instituto Biodinamico Certificações 

1. Adresse: Rua Dr Costa Leite, 1351, 18.602.110, Botucatu SP, Brazil 

2. Internettadresse: http://www.ibd.com.br  
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3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

BR BR-BIO-122 x x — x x — 

CN CN-BIO-122 x — — x — — 

MX MX-BIO-122 — x — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

IMO Control Latinoamérica Ltda. 

1. Adresse: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia 

2. Internettadresse: http://www.imo.ch 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

BO BO-BIO-123 x — — x — — 

DO DO-BIO-123 x — — — — — 

GT GT-BIO-123 x — — — — — 

MX MX-BIO-123 x — — x — — 

NI NI-BIO-123 x — — — — — 

PE PE-BIO-123 x — — x — — 

PY PY-BIO-123 x — — x — — 

SV SV-BIO-123 x — — — — — 

VE VE-BIO-123 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Uganda Organic Certification Ltd 

1. Adresse: P.O. Box 33743, Kampala, Uganda 

2. Internettadresse: http://www.ugocert.org 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

UG UG-BIO-124 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.  
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Center of Organic Agriculture in Egypt 

1. Adresse: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O.Box 1535 Alf Maskan 11777, Cairo, Egypt 

2. Internettadresse: http://www.coae-eg.com 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

EG EG-BIO-125 x — — x — x 

SA SA-BIO-125 x — — — — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Bolicert Ltd 

1. Adresse: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia 

2. Internettadresse: http://www.bolicert.org 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

BO BO-BIO-126 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Washington State Department of Agriculture 

1. Adresse: 1111 Washington Street, PO Box 42560 Olympia WA 98504-2560, United States 

2. Internettadresse: http://agr.wa.gov 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

US US-BIO-127 x — — — — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Certisys 

1. Adresse: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgium 

2. Internettadresse: http://www.certisys.eu  
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3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

BF BF-BIO-128 x — — x — — 

GH GH-BIO-128 x — — x — — 

ML ML-BIO-128 x — — x — — 

SN SN-BIO-128 x — — x — — 

VN VN-BIO-128 — — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

Doalnara Certified Organic Korea, LLC 

1. Adresse: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, South Korea 

2. Internettadresse: http://dcok.systemdcok.or.kr 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

KR KR-BIO-129 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

BioGro New Zealand Limited 

1. Adresse: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, New Zealand 

2. Internettadresse: http://www.biogro.co.nz 

3. Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

VU VU-BIO-130 x — — — — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 126/2012 

av 14. februar 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 med hensyn til underlagsdokumenter og om endring av 

forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra De 

forente stater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 

bokstav c) og d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 29 nr 1 i forordning (EF)  

nr. 834/2007 skal kontrollmyndighetene og kontroll-

organene utstede underlagsdokumenter til driftsansvarlige 

som de kontrollerer. 

2)  I henhold til artikkel 28 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 834/2007 skal driftsansvarlige som eksporterer 

produkter framstilt i samsvar med produksjonsreglene i 

nevnte forordning, la virksomheten omfatte kontroll-

ordningen som er omhandlet i artikkel 27 i nevnte 

forordning. 

3)  I henhold til nevnte kontrollordning og i lys av 

produksjonsreglene som er fastsatt ved artikkel 14 nr. 1 

bokstav e) i forordning (EF) nr. 834/2007 og ved 

artikkel 24 i kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 

av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 

om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter med hensyn til økologisk produksjon, 

merking og kontroll(2), kontrollerer kontroll-

myndighetene og kontrollorganene i dag den drifts-

ansvarliges husdyrjournaler, særlig med hensyn til 

veterinærbehandling og bruk av antibiotika. I lys av den 

konkrete anvendelsen av kontrollordningen og av 

hensyn til produsenter av økologiske husdyr i Unionen 

bør det sikres at det er mulig å identifisere visse produk-

sjonsmetoder som ikke omfatter bruk av antibiotika, når 

den driftsansvarlige anmoder om en slik identifikasjon. 

Det er også behov for relevante opplysninger om 

særlige egenskaper ved den anvendte produksjons-

metoden for å gjøre det lettere å få adgang til markedet i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 15.2.2012,  

s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

De forente stater. Disse særlige egenskapene bør 

dokumenteres gjennom utfyllende underlagsdokumenter 

som utstedes i samsvar med artikkel 29 i forordning 

(EF) nr. 834/2007, i tillegg til underlagsdokumentene 

omhandlet i artikkel 68 i forordning (EF) nr. 889/2008. 

4)  Visse landbruksprodukter som importeres fra De forente 

stater, markedsføres i dag i Unionen i henhold til over-

gangsbestemmelsene i artikkel 19 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn 

til ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater(3). De forente stater har bedt Kommisjonen 

om å bli oppført på listen omhandlet i artikkel 7 i 

forordning (EØF) nr. 1235/2008. De forente stater har 

framlagt opplysninger som kreves i henhold til artikkel 

7 og 8 i nevnte forordning. Gjennomgåelsen av disse 

opplysningene og en etterfølgende drøfting med 

myndighetene i De forente stater har vist at de reglene 

som gjelder for produksjon og kontroll av økologiske 

landbruksprodukter i denne staten, er likeverdige med 

dem som er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. 

Kommisjonen har med tilfredsstillende resultater 

foretatt en undersøkelse på stedet av de produksjons-

reglene og kontrolltiltakene som faktisk anvendes i De 

forente stater, som fastsatt i artikkel 33 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 834/2007. De forente stater bør 

derfor føres opp på listen fastsatt i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1235/2008. 

5)  Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 

inneholder en liste over kontrollorganer og kontroll-

myndigheter som har fullmakt til å utføre kontroller og 

utstede sertifikater i tredjestater som anses som 

likeverdige. Som følge av at De forente stater oppføres i 

vedlegg III til nevnte forordning, bør de relevante 

amerikanske kontrollmyndigheter og kontrollorganer 

som kontrollerer produksjon i De forente stater, fjernes 

fra vedlegg IV. 

6)  Forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 

bør derfor endres. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon —  

  

(3) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

2019/EØS/47/18 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 63 nr. 1 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  de særlige egenskapene ved produksjonsmetoden som 

anvendes, dersom den driftsansvarlige har til hensikt å 

anmode om underlagsdokumenter i henhold til 

artikkel 68 nr. 2.» 

2)  Artikkel 68 skal lyde: 

«Artikkel 68 

Underlagsdokumenter 

1.  Med hensyn til anvendelsen av artikkel 29 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 skal kontrollmyndighetene og 

kontrollorganene anvende malen for underlagsdokumenter 

som er fastsatt i vedlegg XII til denne forordning. 

2.  Dersom en driftsansvarlig som kontrolleres av 

kontrollmyndighetene og kontrollorganene i henhold til  

nr. 1, anmoder om det innen en frist som skal fastsettes av 

disse kontrollmyndighetene og kontrollorganene, skal 

kontrollmyndighetene og kontrollorganene utstede 

utfyllende underlagsdokumenter som bekrefter den 

anvendte produksjonsmetodens særlige egenskaper, i 

samsvar med malen i vedlegg XIIa. 

Anmodninger om utfyllende underlagsdokumenter skal i 

felt 2 i malen i vedlegg XIIa inneholde den relevante 

opplysningen som er angitt i vedlegg XIIb.» 

3)  I overskriften til vedlegg XII skal henvisningen til artikkel 

68 erstattes med en henvisning til artikkel 68 nr. 1. 

4)  Vedlegg XIIa og XIIb innsettes som fastsatt i vedlegg I til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 endres i 

samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at det er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2012. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 14. februar 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____   



Nr. 47/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

VEDLEGG I 

«VEDLEGG XIIa 

Mal for utfyllende underlagsdokumenter som skal utstedes til den driftsansvarlige i henhold til artikkel 29 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 834/2007, som omhandlet i artikkel 68 nr. 2 i denne forordning 

Utfyllende underlagsdokumenter som skal utstedes til den driftsansvarlige i henhold til artikkel 29 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007 

1.1. Dokumentets nummer: 

1.2.  Henvisning til underlagsdokumenter utstedt i samsvar med artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 834/2007.(1)  

2.  Særlige egenskaper ved produksjonsmetoden som den driftsansvarlige har anvendt i henhold til 

artikkel 68 nr. 2 i forordning EF nr. 889/2008.(2) 

3.  Dette dokument er utstedt på grunnlag av artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007 og artikkel 68 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 889/2008. Vedkommende driftsansvarliges virksomhet har vært gjenstand 

for kontroll og oppfyller kravene i nevnte forordninger. 

Dato, sted: 

Underskrift og stempel på vegne av utstedende kontrollorgan/-myndighet: 

(1)  Angi nummer for underlagsdokumentene som utstedes i henhold tl artikkel 68 nr. 1 i og vedlegg XII til denne 

forordning. 

(2)  Angi relevant opplysning i henhold til vedlegg XIIb til denne forordning. 
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VEDLEGG XIIb 

Opplysning nevnt i artikkel 68 nr. 2 annet ledd: 

— På bulgarsk: Животински продукти, произведени без използване на антибиотици 

— På spansk: Productos animales producidos sin utilizar antibióticos 

— På tsjekkisk: Živočišné produkty vyprodukované bez použití antibiotik 

— På dansk: Animalske produkter, der er produceret uden brug af antibiotika 

— På tysk: Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse 

— På estisk: Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume 

— På gresk: Ζωικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών 

— På engelsk: Animal products produced without the use of antibiotics 

— På fransk: produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques 

— På italiensk: Prodotti animali ottenuti senza l’uso di antibiotici 

— På latvisk: Dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru ražošanā nav izmantotas antibiotikas 

— På litauisk: nenaudojant antibiotikų pagaminti gyvūniniai produktai 

— På ungarsk: Antibiotikumok alkalmazása nélkül előállított állati eredetű termékek 

— På maltesisk: Il-prodotti tal-annimali prodotti mingħajr l-użu tal-antibijotiċi 

— På nederlandsk: Zonder het gebruik van antibiotica geproduceerde dierlijke producten 

— På polsk: Produkty zwierzęce wytwarzane bez użycia antybiotyków 

— På portugisisk: Produtos de origem animal produzidos sem utilização de antibióticos 

— På rumensk: Produse de origine animală obținute a se recurge la antibiotice 

— På slovakisk: Výrobky živočíšneho pôvodu vyrobené bez použitia antibiotík 

— På slovensk: Živalski proizvodi, proizvedeni brez uporabe antibiotikov 

— På finsk: Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole käytetty antibiootteja 

— På svensk: Animaliska produkter som produceras utan antibiotika 

 ______  
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VEDLEGG II 

Endring av vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 

1)  I vedlegg III innsettes følgende tekst: 

 «DE FORENTE STATER 

1. Produktkategorier: 

a)  levende eller ubearbeidede landbruksprodukter og vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking, unntatt 

akvakulturprodukter, forutsatt at det ved import av epler og pærer skal legges fram en særskilt sertifisering 

fra vedkommende kontrollorgan eller kontrollmyndighet om at det i produksjonsprosessen ikke er brukt 

antibiotika (som tetrasyklin og streptomycin) for å bekjempe pærebrann, 

b)  bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler og fôr, unntatt akvakulturprodukter, forutsatt at 

det ved import av epler og pærer skal legges fram en særskilt sertifisering fra vedkommende kontrollorgan 

eller kontrollmyndighet om at det i produksjonsprosessen ikke er brukt antibiotika (som tetrasyklin og 

streptomycin) for å bekjempe pærebrann. 

2. Opprinnelse: produktene i kategori 1 a) og 1 b) og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori 1 b) 

som er produsert i De forente stater eller importert til De forente stater i samsvar med amerikansk regelverk. 

3. Produksjonsstandarder: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic 

Program (7 CFR 205). 

4. Vedkommende myndighet: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service 

(AMS), www.usda.gov 

5. Kontrollorganer og -myndigheter: A Bee Organic, www.abeeorganic.com 

— Agricultural Services Certified Organic, www.ascorganic.com/ 

— Baystate Organic Certifiers, www.baystateorganic.org 

— BCS – Oko Garantie GmbH, www.bcs-oeko.com/en_index.html 

— BioAgriCert, www.bioagricert.org/English/index.php 

— CCOF Certification Services, www.ccof.org 

— Colorado Department of Agriculture, www.colorado.gov 

— Control Union Certifications, www.skalint.com 

— Department of Plant Industry, www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification/ 

— Ecocert S.A., www.ecocert.com 

— Georgia Crop Improvement Association, Inc., www.certifiedseed.org 

— Global Culture, www.globalculture.us 

— Global Organic Alliance, Inc., www.goa-online.org 

— Global Organic Certification Services, www.globalorganicservices.com 

— Idaho State Department of Agriculture, www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/ 

indexOrganicHome.php 

— Indiana Certified Organic LLC, www.indianacertifiedorganic.com 

— International Certification Services, Inc., www.ics-intl.com 

— Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship, www.agriculture.state.ia.us 

— Kentucky Department of Agriculture, www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm  
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— LACON GmbH, www.lacon-institut.com 

— Louisiana Department of Agriculture and Forestry, www.ldaf.state.la.us/portal/DesktopModules/ 

BrowseBy/portal/Offices/AgriculturalEnvironmentalSciences/PesticidesEnvironmentalPrograms/Organic 

CertificationPrograms/tabid/435/Default.aspx 

— Marin County, www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm 

— Maryland Department of Agriculture, www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/ 

index.php 

— Mayacert S.A., www.mayacert.com 

— Midwest Organic Services Association, Inc., www.mosaorganic.org 

— Minnesota Crop Improvement Association, www.mncia.org 

— MOFGA Certification Services, LLC, www.mofga.org/ 

— Montana Department of Agriculture, www.agr.mt.gov.organic/Program.asp 

— Monterey County Certified Organic, www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics 

— Natural Food Certifiers, www.nfccertification.com 

— Nature’s International Certification Services, www.naturesinternational.com/ 

— Nevada State Department of Agriculture, http://www.agri.state.nv.us 

— New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services, http://agriculture.nh.gov/ 

divisions/markets/organic_certification.htm 

— New Jersey Department of Agriculture, www.state.nj.us/agriculture/ 

— New Mexico Department of Agriculture, Organic Program, http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/ 

Organic%20Program.html 

— NOFA – New York Certified Organic, LLC, http://www.nofany.org 

— Ohio Ecological Food and Farm Association, www.oeffa.org 

— OIA North America, LLC, www.oianorth.com 

— Oklahoma Department of Agriculture, www.oda.state.ok.us 

— OneCert, www.onecert.com 

— Oregon Department of Agriculture, www.oregon.gov/ODA/CID 

— Oregon Tilth Certified Organic, www.tilth.org 

— Organic Certifiers, Inc., http://www.organiccertifiers.com 

— Organic Crop Improvement Association, www.ocia.org 

— Organic National & International Certifiers (ON&IC), http://www.on-ic.com 

— Organizacion Internacional Agropecuraria, www.oia.com.ar 

— Pennsylvania Certified Organic, www.paorganic.org 

— Primuslabs.com, www.primuslabs.com 

— Pro-Cert Organic Systems, Ltd, www.pro-cert.org 

— Quality Assurance International, www.qai-inc.com 

— Quality Certification Services, www.QCSinfo.org 

— Rhode Island Department of Environmental Management, www.dem.ri.gov/programs/bnatres/ 

agricult/orgcert.htm 

— Scientific Certification Systems, www.SCScertified.com 

— Stellar Certification Services, Inc., http://demeter-usa.org/ 
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— Texas Department of Agriculture, www.agr.state.tx.us 

— Utah Department of Agriculture, http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html 

— Vermont Organic Farmers, LLC, http://www.nofavt.org 

— Washington State Department of Agriculture, http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm 

— Yolo County Department of Agriculture, www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2015.». 

2)  I vedlegg IV gjøres følgende endringer: 

a)  for «California Certified Organic Farmers» utgår den raden i nr. 3 som gjelder De forente stater som tredjestat 

og kodenummer US-BIO-105. 

b)  for «Organic Certifiers» utgår den raden i nr. 3 som gjelder De forente stater som tredjestat og kodenummer 

US-BIO-106. 

c)  for «International Certification Services, Inc.» utgår den raden i nr. 3 som gjelder De forente stater som 

tredjestat og kodenummer US-BIO-111. 

d)  for «Quality Assurance International» utgår den raden i nr. 3 som gjelder De forente stater som tredjestat og 

kodenummer US-BIO-113. 

e)  opplysningen «Oregon Tilth» utgår i sin helhet. 

f)  for «Organic Crop Improvement Association» utgår den raden i nr. 3 som gjelder De forente stater som 

tredjestat og kodenummer US-BIO-120. 

g)  opplysningen «Washington State Department of Agriculture» utgår i sin helhet. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 203/2012 

av 8. mars 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til nærmere regler for økologisk vin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 19 nr. 3 annet ledd, artikkel 21 

nr. 2, artikkel 22 nr. 1, artikkel 38 bokstav a) og artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 834/2007, særlig avdeling III 

kapittel 4, fastsettes grunnleggende krav til økologisk 

produksjon av bearbeidede næringsmidler. Nærmere 

regler for gjennomføring av de grunnleggende kravene 

er fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 

av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 

om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter med hensyn til økologisk produksjon, 

merking og kontroll(2). 

2)  Særlige bestemmelser om produksjon av økologisk  

vin bør fastsettes i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 889/2008. Bestemmelsene bør gjelde for vin-

produkter som omhandlet i rådsforordning (EF)  

nr. 1234/2007 av 22. oktober 2007 om opprettelse av en 

felles markedsordning for landbruksvarer og om særlige 

bestemmelser for visse landbruksvarer (forordningen 

om en felles markedsordning)(3). 

3)  Ved bearbeidingen av økologisk vin er det nødvendig å 

anvende visse produkter og stoffer som tilsetnings-

stoffer eller tekniske hjelpestoffer på nøyaktig fastsatte 

vilkår. For dette formål og på grunnlag av anbefalingene 

i den unionsomfattende undersøkelsen «Organic 

viticulture and wine-making: development of environ-

ment and consumer friendly technologies for organic 

wine quality improvement and scientifically based 

legislative framework» (også kalt «ORWINE»)(4) bør 

bruken av slike produkter og stoffer være tillatt i 

samsvar med artikkel 21 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

4)  Visse produkter og stoffer som anvendes som 

tilsetningsstoffer eller tekniske hjelpestoffer for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 9.3.2012, s. 42, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

(3) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1. 

(4) http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263 

ønologiske framstillingsmåter i henhold til kommisjons-

forordning (EF) nr. 606/2009 av 10. juli 2009 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn  

til kategoriene av vinprodukter, ønologiske 

framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner(5), er 

avledet av landbruksråvarer. I slike tilfeller kan råvarene 

finnes på markedet i økologisk form. For å fremme 

etterspørselen etter slike råvarer i markedet bør 

tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer som er 

avledet av økologisk dyrkede råvarer, foretrekkes. 

5)  Metoder og teknikker for produksjon av vin er på 

unionsplan fastsatt ved forordning (EF) nr. 1234/2007 

og de tilhørende gjennomføringsreglene i forordning 

(EF) nr. 606/2009 og i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 607/2009 av 14. juli 2009 om fastsettelse av visse 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 479/2008 med hensyn til beskyttede opprinnel-

sesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, 

tradisjonelle betegnelser, merking og presentasjon av 

visse vinprodukter(6). Det er ikke sikkert at anvendelsen 

av slike metoder og teknikker i økologisk vin-

framstilling er i samsvar med målene og prinsippene i 

forordning (EF) nr. 834/2007, og framfor alt de særlige 

prinsippene for bearbeiding av økologiske nærings-

midler som er omhandlet i artikkel 6 i forordning (EF) 

nr. 834/2007. Det bør derfor fastsettes særlige restrik-

sjoner og begrensninger for visse ønologiske 

framstillingsmåter og behandlingsmetoder. 

6)  Visse andre framstillingsmåter som er i utstrakt bruk 

ved bearbeiding av næringsmidler, kan også anvendes 

ved vinframstilling og kan også påvirke visse viktige 

egenskaper ved økologiske produkter og dermed også 

deres egentlige art, men for tiden finnes det ikke 

alternative metoder som kan erstatte dem. Dette gjelder 

varmebehandling, filtrering, omvendt osmose og bruken 

av ionebytterharpikser. Disse framstillingsmåtene bør 

derfor kunne anvendes av produsenter av økologisk vin, 

men bruken av dem bør begrenses. En undersøkelse av 

bruken av varmebehandling, ionebytterharpikser og 

omvendt osmose bør derfor kunne gjennomføres på et 

senere tidspunkt. 

7)  Ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder 

som kan virke villedende med hensyn til de økologiske 

produktenes egentlige art, bør være utelukket i 

økologisk vinframstilling. Dette gjelder konsentrasjon 

ved kjøling, avalkoholisering, fjerning av svoveldioksid 

gjennom fysiske prosesser, elektrodialyse og bruken av 

kationebyttere, ettersom disse ønologiske 

  

(5) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 1. 

(6) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 60. 

2019/EØS/47/19 
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framstillingsmåtene endrer produktets sammensetning 

så mye at de kan virke villedende med hensyn til den 

økologiske vinens egentlige art. Av samme grunn kan 

bruk eller tilsetting av visse stoffer også virke 

villedende med hensyn til den økologiske vinens 

egentlige art. Det bør derfor fastsettes at slike stoffer 

verken bør brukes eller tilsettes i forbindelse med 

økologiske ønologiske framstillingsmåter og behand-

lingsmetoder. 

8)  Når det gjelder sulfitter, viser resultatene av ORWINE-

undersøkelsen at produsenter av økologisk vin i 

Unionen allerede har kunnet redusere innholdet av 

svoveldioksid i viner som er framstilt av økologiske 

druer, i forhold til det høyeste tillatte svoveldi-

oksidinnholdet for ikke-økologiske viner. Det bør derfor 

fastsettes et høyeste tillatt svovelinnhold særskilt for 

økologiske viner, som er lavere enn det tillatte innholdet 

i ikke-økologiske viner. Hvor mye svoveldioksid som er 

nødvendig, avhenger av de forskjellige vinkategoriene 

og også av visse av vinens iboende egenskaper, særlig 

sukkerinnholdet, som bør tas hensyn til når det fastsettes 

grenseverdier for svoveldioksidinnholdet i økologiske 

viner. Ekstreme værforhold kan imidlertid føre til 

vanskeligheter i visse vindyrkingsområder og gjøre det 

nødvendig å tilsette mer sulfitter under vinframstillingen 

for å oppnå et stabilt sluttprodukt det året. Det bør 

derfor tillates at det høyeste svoveldioksidinnholdet 

økes under slike forhold. 

9)  Vin er et produkt med lang holdbarhet, og noen viner 

oppbevares tradisjonelt i mange år i tønner eller tanker 

før de omsettes. I henhold til rådsforordning (EØF)  

nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjons-

metode for landbruksprodukter og slik angivelse på 

landbruksprodukter og næringsmidler(1), og for en 

begrenset periode i samsvar med forordning (EF)  

nr. 889/2008, bør markedsføring av slike viner være 

tillatt til lagrene er tømt, forutsatt at merkingskravene i 

nevnte forordning oppfylles. 

10)  Noen lagrede viner ble produsert gjennom en vin-

framstillingsprosess som allerede oppfyller reglene for 

produksjon av økologisk vin som er fastsatt i denne 

forordning. Når dette kan bevises, bør det være tillatt å 

bruke fellesskapslogoen for økologisk produksjon som 

omhandlet i artikkel 25 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 834/2007, og som fra 1. juli 2010 kalles «EU-logoen 

for økologisk produksjon», for å muliggjøre rettferdig 

sammenligning og konkurranse mellom økologiske 

viner produsert før og etter denne forordnings 

ikrafttredelse. Dersom dette ikke er tilfelle, bør vin 

utelukkende merkes som «vin framstilt av økologiske 

druer», uten EU-logoen for økologisk produksjon, 

forutsatt at vinen er framstilt i samsvar med forordning 

(EF) nr. 2092/91 og forordning (EF) nr. 889/2008 før 

den ble endret ved denne forordning. 

  

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordning (EØF) nr. 2092/91 er 

opphevet og erstattet med forordning (EF) nr. 834/2007 med 

virkning fra 1. januar 2009. 

11)  Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I avdeling II gjøres følgende endringer: 

a)  I artikkel 27 nr. 1 skal innledningen lyde: 

 «I henhold til artikkel 19 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 834/2007 kan bare følgende stoffer brukes ved 

bearbeiding av økologiske næringsmidler, unntatt 

vinprodukter, som skal omfattes av bestemmelsene i 

kapittel 3a:». 

b)  Nytt kapittel 3a skal lyde: 

«KAPITTEL 3A 

Særlige regler for vinframstilling 

Artikkel 29b 

Virkeområde 

1. I dette kapittel fastsettes særlige regler for 

økologisk produksjon av vinproduktene som er 

omhandlet i artikkel 1 nr. 1 første ledd i rådsforordning 

(EF) nr. 1234/2007(*). 

2. Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009(**) og 

(EF) No 607/2009(***) får anvendelse, med mindre 

noe annet er uttrykkelig angitt i dette kapittel. 

Artikkel 29c 

Bruk av visse produkter og stoffer 

1. Ved anvendelse av artikkel 19 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 skal vinprodukter være 

framstilt av økologiske råvarer. 

2. Ved anvendelse av artikkel 19 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 kan bare produkter og 

stoffer som er oppført i vedlegg VIIIa til denne 

forordning, brukes til framstilling av vinprodukter, 

herunder ønologiske framstillingsmåter og behand-

lingsmetoder, i henhold til vilkårene og restriksjonene i 

forordning (EF) nr. 1234/2007 og forordning (EF) 

nr. 606/2009, og særlig vedlegg I A til nevnte 

forordning. 

3. Dersom det foreligger produkter og stoffer som er 

oppført i vedlegg VIIIa til denne forordning og er 

merket med en asterisk og avledet av økologiske 

råvarer, skal de brukes.  
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Artikkel 29d 

Ønologiske framstillingsmåter og restriksjoner 

1. Uten at det berører anvendelsen av artikkel 29c og 

særskilte forbud og restriksjoner i nr. 2-5 i denne 

artikkel, er bare ønologiske framstillingsmåter og 

behandlingsmetoder, herunder restriksjonene, som er 

fastsatt i artikkel 120c og 120d i forordning (EF)  

nr. 1234/2007 og i artikkel 3, 5-9 og 11-14 i forordning 

(EF) nr. 606/2009 og i vedleggene til disse, som 

anvendes før 1. august 2010, tillatt. 

2. Følgende ønologiske framstillingsmåter, behand-

lingsmetoder og prosesser er forbudt: 

a)  delvis konsentrasjon gjennom kjøling i samsvar 

med avsnitt B.1 bokstav c) i vedlegg XVa til 

forordning (EF) nr. 1234/2007, 

b)  fjerning av svoveldioksid gjennom fysiske 

prosesser i samsvar med nr. 8 i vedlegg I A til 

forordning (EF) nr. 606/2009, 

c)  behandling med elektrodialyse for å sikre 

vinsteinstabilisering i samsvar med nr. 36 i vedlegg 

I A til forordning (EF) nr. 606/2009, 

d)  delvis avalkoholisering av vin i samsvar med nr. 40 

i vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009, 

e)  behandling med kationebyttere for å sikre 

vinsteinstabilisering i samsvar med nr. 43 i vedlegg 

I A til forordning (EF) nr. 606/2009. 

3. Følgende ønologiske framstillingsmåter, behand-

lingsmetoder og prosesser kan anvendes på følgende 

vilkår: 

a)  ved varmebehandling i samsvar med nr. 2 i vedlegg 

I A til forordning (EF) nr. 606/2009 skal tempera-

turen ikke overstige 70 °C, 

b)  ved sentrifugering og filtrering med eller uten 

inaktivt filtreringshjelpemiddel i samsvar med nr. 3 

i vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 skal 

porestørrelsen ikke være mindre enn 0,2 mikro-

meter. 

4. Kommisjonen skal innen 1. august 2015 undersøke 

bruken av følgende ønologiske framstillingsmåter, 

behandlingsmetoder og prosesser med sikte på å utfase 

disse metodene eller begrense bruken av dem ytterligere: 

a)  varmebehandling som omhandlet i nr. 2 i vedlegg I 

A til forordning (EF) nr. 606/2009, 

b)  bruk av ionebytterharpikser som omhandlet i nr. 20 

i vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009, 

c)  omvendt osmose i samsvar med avsnitt B.1 bokstav 

b) i vedlegg XVa til forordning (EF) nr. 1234/2007. 

5. Endringer som innføres etter 1. august 2010, av de 

ønologiske framstillingsmåtene, behandlingsmetodene 

og prosessene som er fastsatt i forordning (EF)  

nr. 1234/2007 eller (EF) nr. 606/2009, kan ikke 

anvendes i økologisk vinproduksjon før det er vedtatt 

nødvendige tiltak for å gjennomføre produksjons-

reglene fastsatt i artikkel 19 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 834/2007, og ved behov en evalueringsprosess i 

samsvar med artikkel 21 i nevnte forordning. 

 ____________  

(*) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1. 

(**) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 1. 

(***) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 60.» 

c)  I artikkel 47 gjøres følgende endringer: 

i)  I første ledd skal ny bokstav e) lyde: 

«e)  bruken av svoveldioksid opp til det høyeste 

innholdet som skal fastsettes i samsvar med 

vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009, 

dersom uvanlige klimaforhold i et bestemt 

høstingsår forverrer den sanitære tilstanden til 

de økologiske druene i et bestemt geografisk 

område på grunn av alvorlige bakterieangrep 

eller soppangrep som tvinger vinprodusenten 

til å bruke mer svoveldioksid enn i tidligere år 

for å få et tilsvarende sluttprodukt.» 

ii)  annet ledd skal lyde: 

 «Etter å ha fått vedkommende myndighets god-

kjenning skal den enkelte driftsansvarlige opp-

bevare underlagsdokumenter for anvendelsen av 

unntakene ovenfor. Medlemsstatene skal underrette 

hverandre og Kommisjonen om unntakene de har 

gitt i henhold første ledd bokstav c) og e).» 

2)  I avdeling V gjøres følgende endringer: 

a)  I artikkel 94 nr. 1 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  senest en måned etter godkjenningen, de 

unntakene medlemsstatene har gitt i henhold til 

artikkel 47 nr. 1 bokstav c) og e).» 

b)  I artikkel 95 skal nr. 10a lyde: 

«10a.  Når det gjelder vinprodukter, skal over-

gangsperioden nevnt i nr. 8 utløpe 31. juli 2012.  
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 Lagre av viner som er framstilt til og med 31. juli 2012 

i samsvar med enten forordning (EØF) nr. 2092/91 eller 

forordning (EF) nr. 834/2007, kan fortsatt bringes i 

omsetning inntil lagrene er tømt, forutsatt at følgende 

merkingskrav er oppfylt: 

a)  Fellesskapslogoen for økologisk produksjon som 

omhandlet i artikkel 25 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 834/2007, og som fra 1. juli 2010 kalles «EU-

logoen for økologisk produksjon», kan anvendes 

dersom vinframstillingen skjer i samsvar med 

avdeling II kapittel 3a i denne forordning, 

b)  driftsansvarlige som anvender EU-logoen for 

økologisk produksjon, skal oppbevare registrert 

dokumentasjon i en periode på minst fem år etter at 

de har markedsført vin framstilt av økologiske 

druer, herunder tilsvarende mengder vin i liter per 

kategori vin og per år, 

c)  dersom dokumentasjonen omhandlet i bokstav b) 

ikke er tilgjengelig, kan vinen merkes som «vin 

framstilt av økologiske druer» dersom den 

oppfyller alle krav i denne forordning unntatt i 

avdeling II kapittel 3a, 

d)  vin som merkes som «vin framstilt av økologiske 

druer», kan ikke merkes med EU-logoen for 

økologisk produksjon.» 

3)  Teksten i vedlegget til denne forordning tilføyes som 

vedlegg VIIIa. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. august 2012. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG VIIIa 

Produkter og stoffer som er godkjent for bruk eller tilsetting i økologiske vinprodukter omhandlet i artikkel 29c 

Type behandling i samsvar med vedlegg I A til 

forordning (EF) nr. 606/2009 
Produktenes eller stoffenes navn 

Særlige vilkår og restriksjoner innenfor rammen av de grenser og vilkår som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1234/2007 og  

(EF) nr. 606/2009 

Nr. 1: Bruk til lufting eller oksygenering —  Luft 

—  Gassformig oksygen 

 

Nr. 3: Sentrifugering og filtrering —  Perlitt 

—  Cellulose 

—  Kiselgur 

Bruk bare som inaktivt filtreringshjelpemiddel 

Nr. 4: Bruk for å skape en inaktiv atmosfære og 

håndtere produktet atskilt fra luft 

—  Nitrogen 

—  Karbondioksid 

—  Argon 

 

Nr. 5, 15 og 21: Bruk — Gjær(1)  

Nr. 6: Bruk —  Diammoniumfosfat 

—  Tiaminhydroklorid 

 

Nr. 7: Bruk —  Svoveldioksid 

—  Kaliumbisulfitt eller kaliumdisulfitt 

a)  Det høyeste svoveldioksidinnholdet skal ikke overstige 100 milligram per liter for rødvin i henhold til del A  

nr. 1 bokstav a) i vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009, med et restsukkerinnhold under 2 gram per liter. 

b)  Det høyeste svoveldioksidinnholdet skal ikke overstige 150 mg per liter for hvitvin og rosévin i henhold til del A  

nr. 1 bokstav b) i vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009, med et restsukkerinnhold under 2 g per liter. 

c)  For alle andre viner skal det høyeste svoveldioksidinnholdet som anvendes 1. august 2010 i henhold til vedlegg I B 

til forordning (EF) nr. 606/2009, reduseres med 30 milligram per liter.  

Nr. 9: Bruk — Trekull til ønologisk bruk  

Nr. 10: Klaring —  Gelatin til konsum(2) 

—  Planteproteiner fra hvete eller erter(2) 

—  Fiskelim(2) 

—  Eggalbumin(2) 

—  Tanniner(2) 

 

—  Kasein 

—  Kaliumkaseinater 

—  Silisiumdioksid 

—  Bentonitt 

—  Pektolytiske enzymer 
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Type behandling i samsvar med vedlegg I A til 

forordning (EF) nr. 606/2009 
Produktenes eller stoffenes navn 

Særlige vilkår og restriksjoner innenfor rammen av de grenser og vilkår som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1234/2007 og  

(EF) nr. 606/2009 

Nr. 12: Bruk til syrning —  Melkesyre 

—  L(+)-vinsyre 

 

Nr. 13: Bruk til avsyrning —  L(+)-vinsyre 

—  Kalsiumkarbonat 

—  Nøytralt kaliumtartrat 

—  Kaliumhydrogenkarbonat 

 

Nr. 14: tilsetting — Aleppofuruharpiks  

Nr. 17: Bruk — Melkebakterier  

Nr. 19: tilsetting — L-askorbinsyre  

Nr. 22: Bruk til gjennomblåsing — Nitrogen  

Nr. 23: tilsetting — Karbondioksid  

Nr. 24: tilsetting for å stabilisere vinen — Sitronsyre  

Nr. 25: tilsetting — Tanniner(2)  

Nr. 27: tilsetting — Metavinsyre  

Nr. 28: Bruk — Gummi arabicum(2)  

Nr. 30: Bruk — Kaliumbitartrat  

Nr. 31: Bruk — Kobbersitrat  

Nr. 31: Bruk — Kobbersulfat Godkjent til 31. juli 2015 

Nr. 38: Bruk — Eikeflis  

Nr. 39: Bruk — Kaliumalginat  

Type behandling i samsvar med nr. 2 bokstav 

b) i vedlegg III A til forordning (EF)  

nr. 606/2009. 

— Kalsiumsulfat Bare for «vino generoso» eller «vino generoso de licor» 

(1) For de enkelte gjærstammene: om mulig avledet av økologiske råvarer. 

(2) Om mulig avledet av økologiske råvarer.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 505/2012 

av 14. juni 2012 

om endring og retting av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 14 nr. 2, artikkel 16 nr. 1 bokstav 

d), artikkel 16 nr. 3 bokstav a), artikkel 21 nr. 1, artikkel 26 

bokstav a) og artikkel 38 bokstav a) og b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I artikkel 14 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF)  

nr. 834/2007 fastsettes allmenne produksjonsregler for 

økologisk fôr med hensyn til opprinnelse. I den 

sammenheng fullfører fôr som produseres i egen 

driftsenhet, driftsenhetens økologiske produksjons-

syklus. Fôrproduksjon i driftsenheten og/eller anven-

delse av fôrmidler fra samme område reduserer 

transporten og er gunstig for miljøet og naturen. For 

bedre å nå de økologiske målene i forordning (EF)  

nr. 834/2007 og på bakgrunn av de erfaringene som er 

gjort, bør det for svin og fjørfe fastsette en minsteandel 

fôr som skal produseres i egen driftsenhet, og minstean-

delen bør økes for planteetere. 

2)  Det gjennomgående regelverket for fôrmidler og 

fôrblandinger og tilsetningsstoffer i fôrvarer er endret 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om markedsføring og bruk 

av fôrvarer, endring av europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1831/2003 og oppheving av 

rådsdirektiv 79/373/EØF, kommisjonsdirektiv 

80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 

93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF samt kommisjons-

vedtak 2004/217/EF(2). De berørte artiklene i og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 154 av 15.6.2012,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1. 

vedleggene til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 889/2008(3) bør derfor endres. 

3)  Utviklingen av harmoniserte økologiske produksjons-

metoder på unionsplan for ungt fjørfe er en kompleks 

prosess fordi de berørte parter har svært delte meninger 

om de tekniske kravene. For å gi mer tid til å utarbeide 

nærmere regler for produksjonen av økologiske 

unghøner, bør unntaket for anvendelse av ikke-

økologiske unghøner forlenges. 

4)  Produksjonen av økologiske proteinvekster er mindre 

enn etterspørselen. Særlig er tilbudet, både kvalitativt og 

kvantitativt, av økologisk protein på markedet i Unionen 

fortsatt ikke tilstrekkelig til å oppfylle ernæringskravene 

til svin og fjørfe som oppdrettes i økologiske drifts-

enheter. Det er derfor hensiktsmessig å tillate en mindre 

andel ikke-økologisk proteinfôr som et unntak i et 

begrenset tidsrom. 

5)  Visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 889/2008 bør 

omformuleres for ytterligere å presisere og tydeliggjøre 

anvendelsen av ordet «økologisk» og EU-logoen for 

økologisk produksjon i merkingen av fôr framstilt av 

økologiske ingredienser. 

6)  Bruken av tilsetningsstoffer i fôrvarer i produksjonen av 

økologisk fôr bør tillates på visse vilkår. Medlems-

statene har inngitt søknader om en rekke nye stoffer som 

skal godkjennes i henhold til artikkel 16 nr. 1 i for-

ordning (EF) nr. 834/2007. På grunnlag av anbefalin-

gene fra ekspertgruppen for teknisk rådgivning om 

økologisk produksjon (EGTOP)(4), som konkluderte 

med at tilsetningsstoffene natriumformiat, natriumferro-

cyanid, natrolitt-fonolitt og klinoptilolitt er i samsvar 

med de økologiske målene og prinsippene, bør disse 

stoffene oppføres i vedlegg VI til forordning (EF)  

nr. 889/2008.  

  

(3) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

(4) Sluttrapport om fôr (EGTOP/1/2011), http://ec.europa.eu/ 

agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/ 

expert_group/final_report_on_feed_to_be_published_en.pdf 

2019/EØS/47/20 
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7)  I avsnitt A i vedlegg VIII til forordning (EF)  

nr. 889/2008 forekommer en feil i kravene til bruk av 

ekstrakter av rosmarin som økologisk tilsetningsstoff i 

fôrvarer, som bør rettes. 

8)  Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

9)  For at de driftsansvarlige fortsatt skal kunne anvende 

unntakene fra produksjonsreglene i forbindelse med 

ikke- økologisk fôr og ikke-økologiske unghøner etter 

disse unntakenes nåværende utløpsdato, skal de endrin-

gene av unntakene som følger av denne forordning, 

gjelde fra 1. januar 2012 for å unngå hindringer for eller 

avbrudd i økologisk produksjon. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringsbestemmelser 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 19 skal lyde: 

«Artikkel 19 

Fôr fra egen driftsenhet og andre kilder 

1.  Minst 60 % av fôret til planteetere, unntatt i 

beiteskifteperioden i henhold til artikkel 17 nr. 4, skal 

komme fra egen driftsenhet eller, dersom dette ikke er 

mulig, framstilles i samarbeid med andre økologiske 

driftsenheter fra samme region. 

2.  Minst 20 % av fôret til svin og fjørfe skal komme fra 

egen driftsenhet eller, dersom dette ikke er mulig, framstil-

les i samme region i samarbeid med andre økologiske 

driftsenheter eller driftsansvarlige for fôrforetak. 

3.  Når det gjelder bier, skal det når produksjonsperioden 

er over, være nok honning og pollen igjen i bikubene til at 

biene kan overvintre. 

Fôring av bikolonier skal være tillatt bare dersom det 

grunnet klimaforhold er nødvendig for at biene skal 

overleve. Til fôring skal det brukes økologisk honning, 

økologisk sukkersirup eller økologisk sukker.» 

2)  Artikkel 22 skal lyde: 

«Artikkel 22 

Bruk av visse produkter og stoffer i fôr 

I henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav d) iv) i forordning 

(EF) nr. 834/2007 kan bare følgende stoffer brukes til 

bearbeiding av økologisk fôr og fôring av økologiske dyr: 

a)  ikke-økologiske fôrmidler av vegetabilsk eller animalsk 

opprinnelse, eller andre fôrmidler som er oppført i 

vedlegg V avsnitt 2, forutsatt at 

i)  de er framstilt eller bearbeidet uten kjemiske 

løsemidler, og 

ii)  restriksjonene i artikkel 43 eller 47 bokstav c) er 

overholdt, 

b)  ikke-økologiske krydder, urter og melasse, forutsatt at 

i)  de ikke er tilgjengelige i økologisk form, 

ii)  de er framstilt eller bearbeidet uten kjemiske 

løsemidler, og 

iii)  bruken av dem begrenses til 1 % av en bestemt arts 

fôrrasjon, beregnet årlig i prosent av tørrstoff-

innholdet i fôr av landbruksopprinnelse, 

c)  økologiske fôrmidler av animalsk opprinnelse, 

d)  fôrmidler av mineralsk opprinnelse som er oppført i 

vedlegg V avsnitt 1, 

e)  produkter fra bærekraftige fiskerier, forutsatt at 

i)  de er framstilt eller bearbeidet uten kjemiske 

løsemidler, 

ii)  bruken av dem begrenses til ikke-planteetere, og 

iii)  bruken av hydrolysat av fiskeprotein er begrenset 

til bare unge dyr, 

f)  salt i form av havsalt, ubehandlet steinsalt, 

g)  tilsetningsstoffer i fôrvarer som er oppført i  

vedlegg VI.» 

3)  Artikkel 24 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Fytoterapeutiske produkter, sporstoffer og produkter 

oppført i vedlegg V avsnitt I og i vedlegg VI avsnitt 3 skal 

brukes framfor allopatiske veterinærpreparater framstilt ved 

kjemisk syntese eller antibiotika, forutsatt at de har en 

faktisk terapeutisk virkning for den aktuelle dyrearten og 

den tilstand som behandlingen er beregnet på.» 

4)  I artikkel 25k nr. 1 skal bokstav d) lyde: 

«d)  økologiske fôrmidler av vegetabilsk eller animalsk 

opprinnelse.»  
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5)  I artikkel 25m skal nr. 1 lyde: 

«1.  Fôrmidler av mineralsk opprinnelse kan brukes i 

økologisk akvakultur bare dersom de er oppført i vedlegg V 

avsnitt 1.» 

6)  I artikkel 42 bokstav b) endres «31. desember 2011» til 

«31. desember 2014». 

7)  Artikkel 43 skal lyde: 

«Artikkel 43 

Bruk av ikke-økologisk proteinfôr av vegetabilsk og 

animalsk opprinnelse til husdyr 

Dersom vilkårene i artikkel 22 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 834/2007 får anvendelse, og når gårdbrukerne ikke 

kan skaffe utelukkende økologisk produsert proteinfôr, er 

bruk av ikke-økologisk proteinfôr tillatt i begrenset omfang 

til svin og fjørfe. 

For disse artene skal den høyeste tillatte prosentdelen av 

ikke-økologisk proteinfôr per tolvmånedersperiode være  

5 % i kalenderårene 2012, 2013 og 2014. 

Disse tallene skal beregnes på årsbasis som en prosentandel 

av tørrstoffet i fôr av landbruksopprinnelse. 

Den driftsansvarlige skal oppbevare underlagsdokumenter 

til påvisning av behovet for å bruke denne bestemmelsen.» 

8)  Artikkel 59 og 60 skal lyde: 

«Artikkel 59 

Virkeområde, bruk av varemerker og varebetegnelser 

Dette kapittel får ikke anvendelse på fôr til kjæledyr og 

pelsdyr. 

Varemerker og varebetegnelser som inneholder en 

angivelse som nevnt i artikkel 23 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 834/2007, kan brukes bare dersom alle ingredienser av 

vegetabilsk eller animalsk opprinnelse kommer fra 

økologisk landbruk og minst 95 % av produktets tørrstoff 

består av slike ingredienser. 

Artikkel 60 

Angivelser på bearbeidet fôr 

1.  Betegnelsene omhandlet i artikkel 23 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og EU-logoen for økologisk 

produksjon kan anvendes på bearbeidet fôr, forutsatt at alle 

følgende krav er oppfylt: 

a)  det bearbeidede fôret er i samsvar med bestemmelsene i 

forordning (EF) 834/2007, særlig artikkel 14 nr. 1 

bokstav d) iv) og v) for husdyr eller med artikkel 15  

nr. 1 bokstav d) for akvakulturdyr, og artikkel 18, 

b)  det bearbeidede fôret er i samsvar med bestemmelsene i 

denne forordning, særlig artikkel 22 og 26, 

c)  alle ingredienser av vegetabilsk eller animalsk 

opprinnelse i det bearbeidede fôret kommer fra 

økologisk landbruk, 

d)  minst 95 % av produktets tørrstoff består av økologiske 

landbruksprodukter. 

2.  Med forbehold for kravene fastsatt i nr. 1 bokstav a) 

og b) er følgende opplysning tillatt når det gjelder 

produkter som inneholder varierende mengder fôrmidler fra 

økologisk landbruk og/eller fôrmidler fra produkter 

framstilt under omlegging til økologisk landbruk og/eller 

produkter omhandlet i artikkel 22 i denne forordning: 

 «kan brukes i økologisk produksjon i samsvar med 

forordning (EF) nr. 834/2007 og (EF) 889/2008». 

9)  Vedlegg V og VI erstattes med teksten i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Bestemmelser om retting 

I avsnitt A i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 889/2008 skal 

raden for tilsetningsstoff E 392 erstattes med følgende rad: 

«B E 392* Ekstrakt av 

rosmarin 

X X Bare når de stammer fra 

økologisk produksjon» 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 nr. 6 og 7 får imidlertid anvendelse fra 1. januar 2012. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 14. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG V 

Fôrmidler nevnt i artikkel 22 bokstav d), artikkel 24 nr. 2 og artikkel 25m nr. 1 

1. FÔRMIDLER AV MINERALSK OPPRINNELSE 

A Kalkholdige skall av marine skjell  

A Maerl  

A Lithothamnion  

A Kalsiumglukonat  

A Kalsiumkarbonat  

A Magnesiumoksid (vannfritt magnesium)  

A Magnesiumsulfat  

A Magnesiumklorid  

A Magnesiumkarbonat  

A Defluorinert fosfat  

A Kalsiummagnesiumfosfat  

A Magnesiumfosfat  

A Mononatriumfosfat  

A Kalsiumnatriumfosfat  

A Natriumklorid  

A Natriumhydrogenkarbonat  

A Natriumkarbonat  

A Natriumsulfat  

A Kaliumklorid  

2.  ANDRE FÔRMIDLER 

Gjærings(bi)produkter fra mikroorganismer der cellene er inaktivert eller drept: 

A Saccharomyces cerevisiae  

A Saccharomyces carlsbergiensis  
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VEDLEGG VI 

Tilsetningsstoffer i fôrvarer nevnt i artikkel 22 bokstav g), artikkel 24 nr. 2 og artikkel 25m nr. 2 

Tilsetningsstoffer i fôrvarer som er oppført i dette vedlegg, skal godkjennes i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1831/2003(*). 

1.  TEKNOLOGISKE TILSETNINGSSTOFFER 

a) Konserveringsmidler 

Tillatelse ID-nummer Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

A 1a E 200 Sorbinsyre  

A 1a E 236 Maursyre  

B 1a E 237 Natriumformiat  

A 1a E 260 Eddiksyre  

A 1a E 270 Melkesyre  

A 1a E 280 Propionsyre  

A 1a E 330 Sitronsyre  

b) Antioksidanter 

Tillatelse ID-nummer Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

A 1b E 306 Tokoferolrike ekstrakter av naturlig 

opprinnelse 

 

c) Emulgeringsmidler og stabiliserende midler, fortykningsmidler og geleringsmidler 

Tillatelse ID-nummer Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

A 1 E 322 Lecitin Bare dersom det kommer fra 

økologiske råvarer 

Bare til bruk som fôr til akva-

kulturdyr 

d) Bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler 

Tillatelse ID-nummer Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

B 1 E 535 Natriumferrocyanid Høyeste innhold: 20 mg/kg NaCl 

(beregnet som ferrocyanidanion) 

A 1 E 551b Kolloidal silisiumoksid  

A 1 E 551c Kiselgur (diatoméjord, renset)  

A 1 E 558 Bentonitt-montmorillonitt  

A 1 E 559 Kaolinleire, asbestfri  
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Tillatelse ID-nummer Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

A 1 E 560 Naturlig blanding av steatitt og 

kloritt 

 

A 1 E 561 Vermikulitt  

A 1 E 562 Sepiolitt  

B 1 E 566 Natrolitt-fonolitt  

B 1 E 568 Klinoptilolitt av sedimentær 

opprinnelse, [oppfôringssvin; opp-

fôringskyllinger; oppfôringskal-

kuner; storfe; laks] 

 

A 1 E 599 Perlitt  

e) Ensilasjetilsetningsstoffer 

Tillatelse ID-nummer Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

A 1k Enzymer, gjær og bakterier Bruk begrenset til produksjon av 

ensilasje når værforholdene ikke tillater 

en tilstrekkelig gjæring. 

2.  SENSORISKE TILSETNINGSSTOFFER 

Tillatelse ID-nummer Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

A 2b  Aromastoffer Bare ekstrakter fra landbruks-

produkter 

3.  ERNÆRINGSMESSIGE TILSETNINGSSTOFFER 

a) Vitaminer 

Tillatelse ID-nummer Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

A 3a  Vitaminer og provitaminer — Avledet av landbruksprodukter 

— Dersom de er avledet syntetisk, kan 

bare de som er identiske med 

vitaminer avledet av landbruks-

produkter, brukes til dyr med én mage 

og akvakulturdyr. 

— Dersom de er avledet syntetisk, kan 

bare vitamin A, D og E som er 

identiske med vitaminer avledet av 

landbruksprodukter, brukes til drøv-

tyggere, etter forhåndsgodkjenning 

fra medlemsstaten basert på en 

vurdering av mulighetene for 

økologiske drøvtyggere til å få i seg 

de nødvendige mengder av disse 

vitaminene gjennom sine fôrrasjoner 

b) Sporstoffer 

Tillatelse ID-nummer Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

A 3b E1 Jern — jernoksid 

— jern(II)karbonat 

— jernsulfat, heptahydrat 

— jernsulfat, monohydrat 

 

A 3b E2 Jod —  kalsiumjodat, vannfritt  
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Tillatelse ID-nummer Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

A 3b E3 Kobolt — basisk koboltkarbonat, 

monohydrat 

— koboltsulfat, monohydrat 

og/eller heptahydrat 

 

A 3b E4 Kobber — basisk kobberkarbonat, 

monohydrat 

— kobberoksid 

— kobbersulfat, pentahydrat 

 

A 3b E5 Mangan — mangankarbonat 

— manganoksid 

— mangansulfat, monohydrat 

 

A 3b E6 Sink — sinkoksid 

— sinksulfat, monohydrat 

— sinksulfat, heptahydrat 

 

A 3b E7 Molybden —  natriummolybdat  

A 3b E8 Selen — natriumselenat 

— natriumselenitt 

 

4.  AVLSTEKNISKE TILSETNINGSSTOFFER 

Tillatelse ID-nummer Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

A  Enzymer og mikro-

organismer 

 

_____________  

(*) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 508/2012 

av 20. juni 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF) 

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2, artikkel 33 nr. 3, 

artikkel 38 bokstav d) og artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På bakgrunn av de erfaringer som er gjort ved anvendelse 

av kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2), er det i 

henhold til nevnte forordning tilstrekkelig å offentliggjøre 

navn og internettadresse til kontrollmyndigheten eller  

-myndighetene eller kontrollorganet eller -organene som 

er anerkjent av vedkommende myndighet som kvalifisert 

til å gjennomføre kontroller i tredjestaten. Det er 

imidlertid hensiktsmessig å fortsatt kreve offentliggjøring 

av kodenummer til myndigheten eller myndighetene 

eller kontrollorganet eller -organene i tredjestaten som er 

ansvarlig for å utstede sertifikater med sikte på import til 

Unionen. 

2) På bakgrunn av de erfaringer som er gjort ved gjennom-

føringen av likeverdighetssystemet, bør en tredjestat 

som er anerkjent som likeverdig, som et første skritt 

føres opp på listen nevnt i artikkel 7 i forordning (EF) 

nr. 1235/2008 for en prøveperiode på tre år. Dersom 

nevnte stat fortsatt oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 834/2007 og forordning (EF) nr. 1235/2008 og 

framlegger de nødvendige garantiene for Kommisjonen, 

skal oppføringsperioden på listen forlenges. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 21.6.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

3) For å unngå forstyrrelser i internasjonal handel og lette 

overgangen fra reglene fastsatt i rådsforordning (EØF) 

nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produk-

sjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse 

på landbruksprodukter og næringsmidler(3) til de som 

er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007, videreføres 

medlemsstatenes mulighet fastsatt i artikkel 19 i 

forordning (EF) nr. 1235/2008 til i enkelte tilfeller å gi 

importører tillatelse til å bringe produkter i omsetning i 

Unionen inntil det er innført nødvendige tiltak for at de 

nye importreglene kan fungere. Den muligheten skal 

gradvis fases ut etter hvert som listen over stater 

fastsatt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008, 

opprettes. 

4) Når en tredjestat er anerkjent som likeverdig i Unionen, 

vil det ikke lenger være nødvendig for en medlemsstat å 

utstede slike tillatelser. 

5) Erfaringen med likeverdighetssystemet viser imidlertid 

at det av tekniske årsaker i noen tilfeller er hensikts-

messig å begrense virkeområdet for anerkjennelsen av 

en tredjestat til enkelte produktkategorier eller til 

produkter som har sin opprinnelse i den aktuelle 

tredjestaten. 

6) Det bør derfor klargjøres at medlemsstatene har 

mulighet til å gi slike tillatelser til 30. juni 2014 for 

produkter importert fra en tredjestat som står oppført 

på listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 

dersom de aktuelle importerte produktene er varer som 

ikke dekkes av kategoriene og/eller opprinnelsen 

oppført for denne staten.  

  

(3) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordning (EØF) nr. 2092/91 er 

opphevet og erstattet ved forordning (EF) nr. 834/2007 med 

virkning fra 1. januar 2009. 

2019/EØS/47/21 
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7) Enkelte medlemsstater kan ha gitt tillatelse som nevnt i 

artikkel 19 nr. 1 første ledd i forordning (EF) 

nr. 1235/2008 for et ubegrenset tidsrom før 1. juli 2012. 

Disse importtillatelsene bør utløpe senest 1. juli 2014. 

8) Erfaringen viser at det kan oppstå vanskeligheter med 

hensyn til å identifisere produktene som er dekket av 

produktkategoriene oppført i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 1235/2008. På bakgrunn av erfaringer og 

mottatte opplysninger er det nødvendig å klargjøre at 

enkelte produkter ikke er omfattet av disse produkt-

kategoriene. 

9) For økologisk vin eksportert fra De forente stater til 

Unionen, har myndighetene i De forente stater gått 

med på og garanterer for at reglene for økologisk vin 

fastsatt i samsvar med kommisjonsforordning (EF) 

nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og 

merking av økologiske produkter med hensyn til 

økologisk produksjon, merking og kontroll(1), endret 

ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 203/2012(2), skal gjelde fra 1. august 2012 og fram 

til en felles arbeidsgruppe har avsluttet sin under-

søkelse av om reglene for framstilling av økologisk vin 

er likeverdige. Det er dermed nødvendig å klargjøre at 

vin fra 1. august 2012 vil omfattes av produkt-

kategoriene som gjelder De forente stater i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

10) Presentasjonen av produktkategorier fra statene oppført i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør 

harmoniseres med kategoriene fastsatt i vedlegg IV. 

11) Oppføringen av Tunisia på listen fastsatt i vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 1235/2008 er gyldig til  

30. juni 2012. Ettersom Tunisia ikke framla tilstrek-

kelige opplysninger om sitt kontrollsystem etter 

anmodning fra Kommisjonen, bør oppføringen av 

Tunisia forlenges for bare ett år i samsvar med artikkel 

9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008. 

12) Myndighetene i Costa Rica, India, Japan og Tunisia har 

anmodet Kommisjonen om å føre opp nye kontroll- og 

sertifiseringsorganer og har forelagt Kommisjonen alle 

nødvendige garantier for at de oppfyller forutsetningene 

fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008. 

Myndighetene i Costa Rica har underrettet Kommi-

sjonen om at kontrollorganet Mayacert ikke lenger er 

anerkjent av dem, og har bedt Kommisjonen om å fjerne 

det fra listen. Vedkommende myndighet i De forente 

stater har underrettet Kommisjonen om at kontrollor-

ganet Louisiana Department of Agriculture ikke lenger 

er akkreditert og bør fjernes fra listen. 

  

(1) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

(2) EUT L 71 av 9.3.2012, s. 42. 

13) I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, endret 

ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1267/2011(3), fastsettes listen over kontrollorganer 

og kontrollmyndigheter som har fullmakt til å utføre 

kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med 

hensyn til likeverdighet. Kommisjonen har fortsatt 

vurderingen av anmodninger om oppføring mottatt før 

31. oktober 2009 på grunnlag av de ekstra opplys-

ningene som er mottatt, og har vurdert de anmodninger 

som er mottatt før 31. oktober 2010. Bare de kontroll-

organer og kontrollmyndigheter der etterfølgende 

undersøkelse av alle mottatte opplysninger har vist at de 

er i overensstemmelse med gjeldende krav, skal føres 

opp på listen. I noen tilfeller ble navnene på 

kontrollorganene oppført i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 1235/2008 forkortet. Av klarhetshensyn bør 

nevnte vedlegg erstattes. 

14) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 7 nr. 2 bokstav e) og f) skal lyde: 

«e)  navn og internettadresser for kontrollmyndigheten 

eller -myndighetene eller kontrollorganet eller  

-organene som er anerkjent av vedkommende 

myndighet nevnt i bokstav d) til å utføre kontroller, 

f)  navn, internettadresser og kodenumre til myndigheten 

eller myndighetene eller kontrollorganet eller  

-organene i tredjestaten som har ansvar for å utstede 

sertifikater med sikte på import til Unionen,» 

2)  Artikkel 8 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kommisjonen skal vurdere hvorvidt det tekniske 

dokumentet nevnt i nr. 2 og opplysningene nevnt i nr. 3 er 

tilfredsstillende og kan deretter vedta å anerkjenne og føre 

en tredjestat opp på listen for en treårsperiode. Når 

Kommisjonen anser at vilkårene i forordning (EF) 

  

(3) EUT L 324 av 7.12.2011, s. 9. 
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nr. 834/2007 og i denne forordning fortsatt overholdes, 

kan den beslutte å forlenge oppføringen av en tredjestat 

også etter denne treårsperioden. 

 Vedtakene nevnt i første ledd skal gjøres etter 

framgangsmåten nevnt i artikkel 37 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007.» 

3)  I artikkel 19 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i) i første ledd tilføyes følgende setning: 

 «En medlemsstats vedkommende myndighet kan 

også gi slike tillatelser på samme vilkår for 

produkter som er importert fra en tredjestat som står 

oppført på listen nevnt i artikkel 33 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 834/2007, dersom de importerte 

produktene er varer som ikke dekkes av kategoriene 

og/eller opprinnelsen oppført for denne staten.» 

ii) i tredje ledd tilføyes følgende setning: 

 «Tillatelser som er gitt før 1. juli 2012, skal utløpe 

senest 1. juli 2014.» 

b)  Nr. 6 oppheves. 

4)  Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg I til denne 

forordning. 

5)  Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) ii) og nr. 5 skal imidlertid gjelde 

fram til 1. juli 2012. 

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

Utferdiget i Brussel 20. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG III 

LISTE OVER TREDJESTATER OG RELEVANTE SPESIFIKASJONER NEVNT I ARTIKKEL 7 

ARGENTINA 

1. Produktkategorier: 

Produktkategori 
Kategoribeskrivelse 

fra vedlegg IV 
Begrensninger 

Ubearbeidede planteprodukter(1) A  

Levende dyr eller ubearbeidede animalske 

produkter 

B Med unntak av dyr og animalske produkter 

som er påført eller skal påføres opplysninger 

om omlegging. 

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

næringsmidler(2) 

D Med unntak av animalske produkter som er 

påført eller skal påføres opplysninger om 

omlegging. 

Vegetativt formeringsmateriale og frø til 

dyrking 

F  

(1) Omfatter ikke tang og tare. 

(2) Vin, omfatter ikke gjær. 

2. Opprinnelse: produktene i kategori A, B og F og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori D som 

er produsert i Argentina. 

3. Produksjonsstandard: Ley 25 127 sobre “Producción ecológica, biológica y orgánica”. 

4. Vedkommende myndighet: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, 

www.senasa.gov.a 

5. Kontrollorganer: 

Kodenummer Navn Internettadresse 

AR-BIO-001 Food Safety SA www.foodsafety.com.ar 

AR-BIO-002 Instituto Argentino para la Certificación y 

Promoción de Productos Agropecuarios 

Orgánicos SA (Argencert) 

www.argencert.com 

AR-BIO-003 Letis SA www.letis.com.ar 

AR-BIO-004 Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt. 

AUSTRALIA 

1. Produktkategorier: 

Produktkategori 
Kategoribeskrivelse 

fra vedlegg IV 
Begrensninger 

Ubearbeidede planteprodukter(1) A  

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

næringsmidler(2) 

D Hovedsakelig sammensatt av én eller flere 

ingredienser av vegetabilsk opprinnelse 

Vegetativt formeringsmateriale og frø til 

dyrking 

F  

(1) Omfatter ikke tang og tare. 

(2) Vin, omfatter ikke gjær. 
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2. Opprinnelse: produktene i kategori A og F og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori D som er 

produsert i Australia. 

3. Produksjonsstandard: national standard for organic and bio-dynamic produce. 

4. Vedkommende myndighet: Australian Quarantine and Inspection Service, www.aqis.gov.au 

5. Kontrollorganer: 

Kodenummer Navn Internettadresse 

AU-BIO-001 Australian Certified Organic Pty. Ltd www.australianorganic.com.au 

AU-BIO-002 Australian Quarantine and Inspection Service 

(AQIS) 

www.aqis.gov.au 

AU-BIO-003 Bio-dynamic Research Institute (BDRI) www.demeter.org.au 

AU-BIO-004 NASAA Certified Organic (NCO) www.nasaa.com.au 

AU-BIO-005 Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) www.organicfoodchain.com.au 

AU-BIO-006 AUS-QUAL Pty Ltd www.ausqual.com.au 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt. 

CANADA 

1. Produktkategorier: 

Produktkategori 
Kategoribeskrivelse 

fra vedlegg IV 
Begrensninger 

Ubearbeidede planteprodukter A  

Levende dyr eller ubearbeidede animalske 

produkter 

B  

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

næringsmidler(1) 

D  

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

fôr 

E  

Vegetativt formeringsmateriale og frø til 

dyrking 

F  

(1) Omfatter ikke vin. 

2. Opprinnelse: produktene i kategori A, B og F og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori D og E 

som er produsert i Canada. 

3. Produksjonsstandard: Organic Products Regulation. 

4. Vedkommende myndighet: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca 

5. Kontrollorganer: 

Kodenummer Navn Internettadresse 

CA-ORG-001 Atlantic Certified Organic Cooperative Limited 

(ACO) 

www.atlanticcertifiedorganic.ca 

CA-ORG-002 British Columbia Association for Regenerative 

Agriculture (BCARA) 

www.centifiedorganic.bc.ca 



Nr. 47/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

Kodenummer Navn Internettadresse 

CA-ORG-003 CCOF Certification Services www.ccof.org 

CA-ORG-004 Centre for Systems Integration (CSI) www.csi-ics.com 

CA-ORG-005 Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici 

Società a responsabilità limitata (CCPB SRL) 

www.ccpb.it 

CA-ORG-006 Ecocert Canada www.ecocertcanada.com 

CA-ORG-007 Fraser Valley Organic Producers Association 

(FVOPA) 

www.fvopa.ca 

CA-ORG-008 Global Organic Alliance www.goa-online.org 

CA-ORG-009 International Certification Services Incorporated 

(ICS) 

www.ics-intl.com 

CA-ORG-010 LETIS SA www.letis.com.ar 

CA-ORG-011 Oregon Tilth Incorporated (OTCO) http://tilth.org 

CA-ORG-012 Organic Certifiers www.organiccertifiers.com 

CA-ORG-013 Organic Crop Improvement Association (OCIA) www.ocia.org 

CA-ORG-014 Organic Producers Association of Manitoba 

Cooperative Incorporated (OPAM) 

www.opam-mb.com 

CA-ORG-015 Pacific Agricultural Certification Society 

(PACS) 

www.pacscertifiedorganic.ca 

CA-ORG-016 Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert) www.ocpro.ca 

CA-ORG-017 Quality Assurance International Incorporated 

(QAI) 

www.qai-inc.com 

CA-ORG-018 Quality Certification Services (QCS) www.qcsinfo.org 

CA-ORG-019 Organisme de Certification Québec Vrai 

(OCQV) 

www.quebecvrai.org 

CA-ORG-020 SAI Global Certification Services Limited www.saiglobal.com 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2014. 

COSTA RICA 

1. Produktkategorier: 

Produktkategori 
Kategoribeskrivelse 

fra vedlegg IV 
Begrensninger 

Ubearbeidede planteprodukter(1) A  

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

næringsmidler(2) 

D Bare bearbeidede planteprodukter. 

Vegetativt formeringsmateriale og frø til 

dyrking 

F  

(1) Omfatter ikke tang og tare. 

(2) Vin, omfatter ikke gjær. 
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2. Opprinnelse: produktene i kategori A og F og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori D som er 

produsert i Costa Rica. 

3. Produksjonsstandard: Reglamento sobre la agricultura orgánica. 

4. Vedkommende myndighet: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm 

5. Kontrollorganer: 

Kodenummer Navn Internettadresse 

CR-BIO-001 Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería 

www.protecnet.go.cr/SFE/ 

Organica.htm 

CR-BIO-002 BCS Oko-Garantie www.bcs-oeko.com 

CR-BIO-003 Eco-LOGICA www.eco-logica.com 

CR-BIO-004 Control Union Certifications www.cuperu.com 

CR-BIO-006 Primus Labs. Esta www.primuslabs.com 

6. Organer som utsteder sertifikater: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt. 

INDIA 

1. Produktkategorier: 

Produktkategori 
Kategoribeskrivelse 

fra vedlegg IV 
Begrensninger 

Ubearbeidede planteprodukter(1) A  

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

næringsmidler(2) 

D Hovedsakelig sammensatt av én eller flere 

ingredienser av vegetabilsk opprinnelse 

Vegetativt formeringsmateriale og frø til 

dyrking 

F  

(1) Omfatter ikke tang og tare. 

(2) Vin, omfatter ikke gjær. 

2. Opprinnelse: produktene i kategori A og F og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori D som er 

produsert i India. 

3. Produksjonsstandard: National Programme for Organic Production. 

4. Vedkommende myndighet: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, 

www.apeda.com/organic. 

5. Kontrollorganer: 

Kodenummer Navn Internettadresse 

IN-ORG-001 Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd www.aditicert.net 

IN-ORG-002 APOF Organic Certification Agency (AOCA) www.aoca.in 

IN-ORG-003 Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd www.bureauveritas.co.in 

IN-ORG-004 Control Union Certifications www.controlunion.com 
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Kodenummer Navn Internettadresse 

IN-ORG-005 ECOCERT India Private Limited www.ecocert.in 

IN-ORG-006 Food Cert India Pvt. Ltd www.foodcert.in 

IN-ORG-007 IMO Control Private Limited www.imo.ch 

IN-ORG-008 Indian Organic Certification Agency (Indocert) www.indocert.org 

IN-ORG-009 ISCOP (Indian Society for Certification of 

Organic products) 

www.iscoporganiccertification.com 

IN-ORG-010 Lacon Quality Certification Pvt. Ltd www.laconindia.com 

IN-ORG-011 Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd 

(NOCA Pvt. Ltd) 

www.nocaindia.com 

IN-ORG-012 OneCert Asia Agri Certification private Limited www.onecertasia.in 

IN-ORG-013 SGS India Pvt. Ltd www.in.sgs.com 

IN-ORG-014 Uttarakhand State Organic Certification Agency www.organicuttarakhand.org/ 

certification.html 

IN-ORG-015 Vedic Organic certification Agency www.vediccertification.com 

IN-ORG-016 Rajasthan Organic Certification Agency 

(ROCA) 

www.rajasthankrishi.gov.in/ 

Departments/SeedCert/index_eng.asp 

IN-ORG-017 Chhattisgarh Certification Society (CGCERT) www.cgcert.com 

IN-ORG-018 Tamil Nadu Organic Certification Department 

(TNOCD) 

www.tnocd.net 

IN-ORG-019 TUV India Pvt. Ltd www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_ 

cert/orgcert.htm 

IN-ORG-020 Intertek India Pvt. Ltd www.intertek.com 

IN-ORG-021 Madhya Pradesh State Organic Certification 

Agency (MPSOCA) 

md.mpsoca@gmail.com 

IN-ORG-022 Biocert India Pvt. Ltd, Indore www.biocertindia.com 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt. 

ISRAEL 

1. Produktkategorier: 

Produktkategori 
Kategoribeskrivelse 

fra vedlegg IV 
Begrensninger 

Ubearbeidede planteprodukter(1) A  

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

næringsmidler(2) 

D Hovedsakelig sammensatt av én eller flere 

ingredienser av vegetabilsk opprinnelse 

Vegetativt formeringsmateriale og frø til 

dyrking 

F  

(1) Omfatter ikke tang og tare. 

(2) Vin, omfatter ikke gjær. 
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2. Opprinnelser: produktene i kategori A og F og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori D som er 

produsert i Israel eller importert til Israel: 

— enten fra Unionen, 

— eller fra en tredjestat i henhold til en ordning som er anerkjent som likeverdig i samsvar med bestemmelsene i 

artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

3. Produksjonsstandard: National Standard for organically grown plants and their products. 

4. Vedkommende myndighet: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il. 

5. Kontrollorganer: 

Kodenummer Navn Internettadresse 

IL-ORG-001 Secal Israel Inspection and certification www.skal.co.il 

IL-ORG-002 Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification www.agrior.co.il 

IL-ORG-003 IQC Institute of Quality & Control www.iqc.co.il 

IL-ORG-004 Plant Protection and Inspection Services (PPIS) www.ppis.moag.gov.il 

IL-ORG-005 LAB-PATH Ltd www.lab-path.co.il 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5 

7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt. 

JAPAN 

1. Produktkategorier:  

Produktkategori 
Kategoribeskrivelse 

fra vedlegg IV 
Begrensninger 

Ubearbeidede planteprodukter(1) A  

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

næringsmidler(2) 

D Hovedsakelig sammensatt av én eller flere 

ingredienser av vegetabilsk opprinnelse 

Vegetativt formeringsmateriale og frø til 

dyrking 

F  

(1) Omfatter ikke tang og tare. 

(2) Omfatter ikke vin. 

2. Opprinnelse: produktene i kategori A og F og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori D som er 

produsert i Japan. 

3. Produksjonsstandarder: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF 

of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of 

MAFF of October 27, 2005). 

4. Vedkommende myndighet: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural 

Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp  
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5. Kontrollorganer: 

Kodenummer Navn Internettadresse 

JP-BIO-001 Hyogo prefectural Organic Agriculture Society 

(HOAS) 

www.hyoyuken.org 

JP-BIO-002 AFAS Certification Center Co., Ltd www.afasseq.com 

JP-BIO-003 NPO Kagoshima Organic Agriculture 

Association 

www.koaa.or.jp 

JP-BIO-004 Center of Japan Organic Farmers Group www.yu-ki.or.jp 

JP-BIO-005 Japan Organic & Natural Foods Association http://jona-japan.org/organic 

JP-BIO-006 Ecocert Japan Limited. http://ecocert.qai.jp 

JP-BIO-007 Japan Certification Services, Inc. www.pure-foods.co.jp 

JP-BIO-008 OCIA Japan www.ocia-jp.com 

JP-BIO-009 Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd www.omicnet.com/index.html.en 

JP-BIO-010 Organic Farming Promotion Association www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo 

JP-BIO-011 ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and 

Certification and Association for Sustainable 

Agricultural Certification 

www.axis-asac.net 

JP-BIO-012 Environmentally Friendly Rice Network www.epfnetwork.org/okome 

JP-BIO-013 Ooita Prefecture Organic Agricultural Research 

Center 

www.d-b.ne.jp/oitayuki 

JP-BIO-014 AINOU www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/ 

nintei-kouhyou.htm 

JP-BIO-015 SGS Japan Incorporation www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm 

JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ 

ninntei20110201.html 

JP-BIO-017 Center for Eco-design Certification Co. Ltd http://www.eco-de.co.jp/list.html 

JP-BIO-018 Organic Certification Association www.yuukinin.jimdo.com 

JP-BIO-019 Japan Eco-system Farming Association www.npo-jefa.com 

JP-BIO-020 Hiroshima Environment and Health Association www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_ 

05A.html 

JP-BIO-021 Assistant Center of Certification and Inspection 

for Sustainability 

www.accis.jp 

JP-BIO-022 Organic Certification Organization Co. Ltd www.oco45.net 

JP-BIO-023 Minkan Inasaku Kenkyujo Ninsyo Center http://inasaku.or.tv/center/ 

JP-BIO-024 Aya town miyazaki, Japan http://www.town.aya.miyazaki.jp/ 

ayatown/organicfarming/index.html 

JP-BIO-025 Tokushima Organic Certified Association http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/ 

JP-BIO-026 Association of Certified Organic Hokkaido http://www.acohorg.org/ 
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6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2013. 

SVEITS 

1. Produktkategorier: 

Produktkategori 
Kategoribeskrivelse 

fra vedlegg IV 
Begrensninger 

Ubearbeidede planteprodukter(1) A Med unntak av produkter som er produsert i 

omleggingsperioden. 

Levende dyr eller ubearbeidede animalske 

produkter. 

B Med unntak av produkter som er produsert i 

omleggingsperioden. 

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

næringsmidler(2) 

D Med unntak av produkter som inneholder en 

ingrediens av landbruksopprinnelse som er 

produsert i omleggingsperioden. 

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

fôr 

E Med unntak av produkter som inneholder en 

ingrediens av landbruksopprinnelse som er 

produsert i omleggingsperioden. 

Vegetativt formeringsmateriale og frø til 

dyrking 

F  

(1) Omfatter ikke tang og tare. 

(2) Vin, omfatter ikke gjær. 

2. Opprinnelser: produkter i kategori A og F og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori D og E som 

er produsert i Sveits eller importert til Sveits: 

— enten fra Unionen, 

— eller fra en tredjestat for hvilken Sveits har anerkjent at produktene er produsert og kontrollert i denne 

tredjestaten etter regler som er likeverdige med dem som er fastsatt i sveitsisk lovgivning. 

3. Produksjonsstandard: Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products 

and foodstuffs. 

4. Vedkommende myndighet: Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, 

http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en 

5. Kontrollorganer: 

Kodenummer Navn Internettadresse 

CH-BIO-004 Institut für Marktökologie (IMO) www.imo.ch 

CH-BIO-006 bio.inspecta AG www.bio-inspecta.ch 

CH-BIO-038 ProCert Safety AG www.procert.ch 

CH-BIO-086 Bio Test Agro (BTA) www.bio-test-agro.ch 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt.  
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TUNISIA 

1. Produktkategorier: 

Produktkategori 
Kategoribeskrivelse 

fra vedlegg IV 
Begrensninger 

Ubearbeidede planteprodukter(1) A  

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

næringsmidler(2) 

D Hovedsakelig sammensatt av én eller flere 

ingredienser av vegetabilsk opprinnelse 

Vegetativt formeringsmateriale og frø til 

dyrking 

F  

(1) Omfatter ikke tang og tare. 

(2) Vin, omfatter ikke gjær. 

2. Opprinnelse: produktene i kategori A og F og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori D som er 

produsert i Tunisia. 

3. Produksjonsstandarder: Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for 

Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the 

organic method. 

4. Vedkommende myndighet: Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de 

l’Environnement); www.agriportail.tn 

5. Kontrollorganer: 

Kodenummer Navn Internettadresse 

TN-BIO-001 Ecocert SA en Tunisie www.ecocert.com 

TN-BIO-002 Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC www.imcert.it 

TN-BIO-003 BCS www.bcs-oeko.com 

TN-BIO-004 Lacon www.lacon-institute.com 

TN-BIO-005 Instituto per la certificazione etica e ambientale 

(ICEA) 

www.icea.info 

TN-BIO-006 Institut National de la Normalisation et de la 

Propriété Intellectuelle (INNORPI) 

www.innorpi.tn 

TN-BIO-007 Suolo e Salute www.suoloesalute.it 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2013. 

DE FORENTE STATER 

1. Produktkategorier: 

Produktkategori 
Kategoribeskrivelse 

fra vedlegg IV 
Begrensninger 

Ubearbeidede planteprodukter A Ved import av epler og pærer skal det legges 

fram en særskilt sertifisering fra ved-

kommende kontrollorgan eller kontroll-

myndighet om at det i produksjonsprosessen 

ikke er brukt antibiotika (som tetrasyklin og 

streptomycin) for å bekjempe pærebrann. 
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Produktkategori 
Kategoribeskrivelse 

fra vedlegg IV 
Begrensninger 

Levende dyr eller ubearbeidede animalske 

produkter 

B  

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

næringsmidler(1) 

D Ved import av bearbeidede epler og pærer 

skal det legges fram en særskilt sertifisering 

fra vedkommende kontrollorgan eller 

kontrollmyndighet om at det i produksjons-

prosessen ikke er brukt antibiotika (som 

tetrasyklin og streptomycin) for å bekjempe 

pærebrann. 

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

fôr 

E  

Vegetativt formeringsmateriale og frø til 

dyrking 

F  

(1) Omfatter vin fra 1. august 2012. 

2. Opprinnelse: produktene i kategori A, B og F og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori D og E 

som er produsert i De forente stater eller importert til De forente stater i samsvar med amerikansk regelverk. 

3. Produksjonsstandarder: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic 

Program (7 CFR 205). 

4. Vedkommende myndighet: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service 

(AMS), www.usda.gov 

5. Kontrollorganer: 

Kodenummer Navn Internettadresse 

US-ORG-001 A Bee Organic www.abeeorganic.com 

US-ORG-002 Agricultural Services Certified Organic www.ascorganic.com/ 

US-ORG-003 Baystate Organic Certifiers www.baystateorganic.org 

US-ORG-004 BCS — Oko Garantie GmbH www.bcs-oeko.com/en_index.html 

US-ORG-005 BioAgriCert www.bioagricert.org/English/ 

index.php 

US-ORG-006 CCOF Certification Services www.ccof.org 

US-ORG-007 Colorado Department of Agriculture www.colorado.gov 

US-ORG-008 Control Union Certifications www.skalint.com 

US-ORG-009 Department of Plant Industry www.clemson.edu/public/regulatory/ 

plant_industry/organic_certification 

US-ORG-010 Ecocert S.A. www.ecocert.com 

US-ORG-011 Georgia Crop Improvement Association, Inc. www.certifiedseed.org 

US-ORG-012 Global Culture www.globalculture.us 

US-ORG-013 Global Organic Alliance, Inc. www.goa-online.org 

US-ORG-014 Global Organic Certification Services www.globalorganicservices.com 
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Kodenummer Navn Internettadresse 

US-ORG-015 Idaho State Department of Agriculture www.agri.idaho.gov/Categories/ 

PlantsInsects/Organic/ 

indexOrganicHome.php 

US-ORG-016 Indiana Certified Organic LLC www.indianacertifiedorganic.com 

US-ORG-017 International Certification Services, Inc. www.ics-intl.com 

US-ORG-018 Iowa Department of Agriculture and Land 

Stewardship 

www.agriculture.state.ia.us 

US-ORG-019 Kentucky Department of Agriculture www.kyagr.com/marketing/ 

plantmktg/organic/index.htm 

US-ORG-020 LACON GmbH www.lacon-institut.com 

US-ORG-022 Marin County www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/ 

moca.cfm 

US-ORG-023 Maryland Department of Agriculture www.mda.state.md.us/md_products/ 

certified_md_organic_farms/ 

index.php 

US-ORG-024 Mayacert S.A. www.mayacert.com 

US-ORG-025 Midwest Organic Services Association, Inc. www.mosaorganic.org 

US-ORG-026 Minnesota Crop Improvement Association www.mncia.org 

US-ORG-027 MOFGA Certification Services, LLC www.mofga.org/ 

US-ORG-028 Montana Department of Agriculture www.agr.mt.gov.organic/Program.asp 

US-ORG-029 Monterey County Certified Organic www.ag.co.monterey.ca.us/pages/ 

organics 

US-ORG-030 Natural Food Certifiers www.nfccertification.com 

US-ORG-031 Nature’s International Certification Services www.naturesinternational.com/ 

US-ORG-032 Nevada State Department of Agriculture http://www.agri.state.nv.us 

US-ORG-033 New Hampshire Department of Agriculture, 

Division of Regulatory Services, 

http://agriculture.nh.gov/divisions/ 

markets/organic_certification.htm 

US-ORG-034 New Jersey Department of Agriculture www.state.nj.us/agriculture/ 

US-ORG-035 New Mexico Department of Agriculture, Organic 

Program 

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-

program/Organic%20Program.html 

US-ORG-036 NOFA — New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org 

US-ORG-037 Ohio Ecological Food and Farm Association www.oeffa.org 

US-ORG-038 OIA North America, LLC www.oianorth.com 

US-ORG-039 Oklahoma Department of Agriculture www.oda.state.ok.us 

US-ORG-040 OneCert www.onecert.com 

US-ORG-041 Oregon Department of Agriculture www.oregon.gov/ODA/CID 

US-ORG-042 Oregon Tilth Certified Organic www.tilth.org 

US-ORG-043 Organic Certifiers, Inc. http://www.organiccertifiers.com 
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Kodenummer Navn Internettadresse 

US-ORG-044 Organic Crop Improvement Association www.ocia.org 

US-ORG-045 Organic National & International Certifiers 

(ON&IC) 

http://www.on-ic.com 

US-ORG-046 Organizacion Internacional Agropecuraria www.oia.com.ar 

US-ORG-047 Pennsylvania Certified Organic www.paorganic.org 

US-ORG-048 Primuslabs.com www.primuslabs.com 

US-ORG-049 Pro-Cert Organic Systems, Ltd www.pro-cert.org 

US-ORG-050 Quality Assurance International www.qai-inc.com 

US-ORG-051 Quality Certification Services www.QCSinfo.org 

US-ORG-052 Rhode Island Department of Environmental 

Management 

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/ 

agricult/orgcert.htm 

US-ORG-053 Scientific Certification Systems www.SCScertified.com 

US-ORG-054 Stellar Certification Services, Inc. http://demeter-usa.org/ 

US-ORG-055 Texas Department of Agriculture www.agr.state.tx.us 

US-ORG-056 Utah Department of Agriculture http://ag.utah.gov/divisions/plant/ 

organic/ 

index.html 

US-ORG-057 Vermont Organic Farmers, LLC http://www.nofavt.org 

US-ORG-058 Washington State Department of Agriculture http://agr.wa.gov/FoodAnimal?-

Organic/default.htm 

US-ORG-059 Yolo County Department of Agriculture www.yolocounty.org/ 

Index.aspx?page=501 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2015. 

NEW ZEALAND 

1. Produktkategorier: 

Produktkategori 
Kategoribeskrivelse 

fra vedlegg IV 
Begrensninger 

Ubearbeidede planteprodukter(1) A  

Levende dyr eller ubearbeidede animalske 

produkter 

B Med unntak av dyr og animalske produkter 

som er påført eller skal påføres opplysninger 

om omlegging. 

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som 

næringsmidler(2) 

D Med unntak av animalske produkter som er 

påført eller skal påføres opplysninger om 

omlegging. 

Vegetativt formeringsmateriale og frø til 

dyrking 

F  

(1) Omfatter ikke tang og tare. 

(2) Vin, omfatter ikke gjær. 
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2. Opprinnelse: produktene i kategori A, B og F og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori D som 

er produsert i New Zealand eller importert til New Zealand: 

— enten fra Unionen, 

— fra en tredjestat i henhold til en ordning som er anerkjent som likeverdig i samsvar med bestemmelsene i 

artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

— eller fra en tredjestat hvis produksjonsregler og kontrollordning er anerkjent som likeverdige med det 

newzealandske landbruks- og skogbruksdepartementets kvalitetssikringsprogram for næringsmidler og 

økologisk landbruk (MAF Official Organic Assurance Programme) på grunnlag av garantier og opplysninger 

fra nevnte stats vedkommende myndighet i samsvar med bestemmelsene fastsatt av nevnte departement, og 

forutsatt at bare ingredienser framstilt etter økologisk produksjonsmetode, som høyst kan utgjøre 5 % av 

produktene av landbruksopprinnelse, i produkter i kategori D som framstilles i New Zealand, importeres. 

3. Produksjonsstandard: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production. 

4. Vedkommende myndighet: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.gov.nz/ 

industry/sectors/organics/ 

5. Kontrollorganer: 

Kodenummer Navn Internettadresse 

NZ-BIO-001 Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) http://www.foodsafety.govt.nz/industry/ 

sectors/organics/ 

NZ-BIO-002 AsureQuality Limited www.organiccertification.co.nz 

NZ-BIO-003 BioGro New Zealand www.biogro.co.nz 

6. Organer som utsteder sertifikater: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF). 

7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt.» 

 __________  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG IV 

LISTE OVER KONTROLLORGANER OG KONTROLLMYNDIGHETER SOM ANSES SOM 

LIKEVERDIGE, OG RELEVANTE SPESIFIKASJONER NEVNT I ARTIKKEL 10 

I dette vedlegg har produktkategoriene følgende koder: 

A: Ubearbeidede planteprodukter 

B: Levende dyr eller ubearbeidede animalske produkter 

C: Akvakulturprodukter og tang og tare 

D: Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler(*) 

E: Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som fôr(*) 

F: Vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking 

Nettstedet nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav e), som inneholder listen over driftsansvarlige som omfattes av kontroll-

ordningen, samt et kontaktpunkt med lett tilgjengelig informasjon om de driftsansvarliges sertifiseringsstatus, berørte 

produktkategorier, samt driftsansvarlige og produkter som har fått sertifiseringen midlertidig eller endelig inndratt, er 

oppført i punkt 2 for hvert kontrollorgan eller hver kontrollmyndighet, med mindre annet er angitt. 

Abcert AG 

1.  Adresse: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Germany 

2.  Internettadresse: http://www.abcert.de 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-137 x — — x — — 

Hviterussland BY-BIO-137 x — — — — — 

Iran IR-BIO-137 x — — x — — 

Russland RU-BIO-137 x — — — — — 

Ukraina UA-BIO-137 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Agreco R.F. Göderz GmbH” 

1.  Adresse: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen 

2.  Internettadresse: http://agrecogmbh.de  

  

(*) Ingrediensene må sertifiseres av et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som er anerkjent i samsvar med artikkel 33 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 834/2007, eller være framstilt og sertifisert i en tredjestat som er anerkjent i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i 

nevnte forordning, eller være framstilt og sertifisert i Unionen i samsvar med nevnte forordning. 
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3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-151 — — — x — — 

Kamerun CM-BIO-151 x — — x — — 

Moldova MD-BIO-151 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-151 — — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Albinspekt 

1.  Adresse: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albania 

2.  Internettadresse: http://www.albinspekt.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-139 x — — x — — 

Kosovo(1) XK-BIO-139 x — — x — — 

(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i overensstemmelse med FNs sikkerhetsråds resolusjon 

1244 og med Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Argencert SA 

1.  Adresse: Bernardo de Irigoyen 9724 piso “B”, C1072AAT Buenos Aires, Argentina 

2.  Internettadresse: http://www.argencert.co.ar 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Chile CL-BIO-138 x — — — — — 

Paraguay PY-BIO-138 x — — — — — 

Uruguay UY-BIO-138 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015  
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Australian Certified Organic 

1. PO Box 530 — 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australia 

2.  Internettadresse: http://www.australianorganic.com.au 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Australia AU-BIO-107 — x — — — — 

Cookøyene CK-BIO-107 x — — — — — 

Fiji FJ-BIO-107 x — — x — — 

Falklandsøyene FK-BIO-107 — x — — — — 

Hongkong HK-BIO-107 x — — x — — 

Sør-Korea KR-BIO-107 — — — x — — 

Madagaskar MG-BIO-107 x — — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-107 x — — x — — 

Singapore SG-BIO-107 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-107 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Austria Bio Garantie GmbH 

1.  Adresse: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Austria 

2.  Internettadresse: http://www.abg.at 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-131 x — — — — — 

Kroatia HR-BIO-131 x — — — — — 

Cuba CU-BIO-131 x — — — — — 

Iran IR-BIO-131 x — — — — — 

Jordan JO-BIO-131 x — — — — — 

Kasakhstan KZ-BIO-131 x — — — — — 

Kosovo(1) XK-BIO-131 x — — — — — 

Den tidligere jugosla-

viske republikken 

Makedonia 

MK-BIO-131 x — — — — — 

Mexico MX-BIO-131 x — — — — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

Moldova MD-BIO-131 x — — — — — 

Montenegro ME-BIO-131 x — — — — — 

Russland RU-BIO-131 x — — — — — 

Serbia RS-BIO-131 x — — — — — 

Tyrkia TR-BIO-131 x — — — — — 

Ukraina UA-BIO-131 x — — — — — 

Usbekistan ZU-BIO-131 x — — — — — 

(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i overensstemmelse med FNs sikkerhetsråds resolusjon 

1244 og med Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

BCS Öko-Garantie GmbH 

1.  Adresse: Cimbernstraße 21, 90402 Nürnberg, Germany 

2.  Internettadresse: http://www.bcs-oeko.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-141 x — — x — — 

Angola AO-BIO-141 x — — x — — 

Hviterussland BY-BIO-141 x — — x — — 

Bolivia BO-BIO-141 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-141 x x — x — — 

Kambodsja KH-BIO-141 x — — x — — 

Tsjad TD-BIO-141 — — — x — — 

Chile CL-BIO-141 x x — x — x 

Kina CN-BIO-141 x x — x — — 

Colombia CO-BIO-141 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-141 x — — — — — 

Kroatia HR-BIO-141 — — — x — — 

Cuba CU-BIO-141 x x — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-141 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-141 x x — x x — 

Egypt EG-BIO-141 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

El Salvador SV-BIO-141 x x — x — — 

Etiopia ET-BIO-141 x x — — — — 

Ghana GH-BIO-141 x — — — — — 

Guatemala GT-BIO-141 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-141 x — — x — — 

Hongkong HK-BIO-141 x — — — — — 

Iran IR-BIO-141 x x — x — — 

Kenya KE-BIO-141 x — — — — — 

Laos LA-BIO-141 x — — x — — 

Lesotho LS-BIO-141 x — — x — — 

Malawi MW-BIO-141 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-141 x x — x — — 

Moldova MD-BIO-141 x — — x — — 

Mosambik MZ-BIO-141 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-141 x x — — — — 

Panama PA-BIO-141 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-141 x — — x — — 

Peru PE-BIO-141 x — — x x — 

Filippinene PH-BIO-141 x — — x — — 

Russland RU-BIO-141 x — — x — — 

Saudi-Arabia SA-BIO-141 x x — x x — 

Senegal SN-BIO-141 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-141 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-141 x x — x — — 

Sudan SD-BIO-141 x — — x — — 

Swaziland SZ-BIO-141 x — — x — — 

Fransk Polynesia PF-BIO-141 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-141 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-141 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-141 x — — x — — 

Uganda UG-BIO-141 x — — x — — 

Uruguay UY-BIO-141 x x — — — — 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Bio Latina Certificadora 

1.  Adresse: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Peru 

2.  Internettadresse: http://www.biolatina.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Peru PE-BIO-118 x — — x — — 

Bolivia BO-BIO-118 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-118 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-118 x — — x — — 

Colombia CO-BIO-118 x — — — — — 

Guatemala GT-BIO-118 x — — x — — 

Panama PA-BIO-118 x — —  — — 

Mexico MX-BIO-118 x — — x — — 

Venezuela VE-BIO-118 x — — — — — 

El Salvador SV-BIO-118 x —  x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Bioagricert S.r.l. 

1.  Adresse: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bolognia, Italy 

2.  Internettadresse: http://bioagricert.org 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Kina CN-BIO-132 x — — x — — 

Fransk Polynesia PF-BIO-132 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-132 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-132 x — — — — — 

Sør-Korea KR-BIO-132 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-132 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-132- x — — x — — 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

BioGro New Zealand Limited 

1.  Adresse: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, New Zealand 

2.  Internettadresse: http://www.biogro.co.nz 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Niue NU-BIO-130 x — — x — — 

Samoa WS-BIO-130 x — — x — — 

Vanuatu VU-BIO-130 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Bolicert Ltd 

1.  Adresse: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia 

2.  Internettadresse: http://www.bolicert.org 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Bolivia BO-BIO-126 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Caucacert Ltd 

1.  Adresse: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia 

2.  Internettadresse: http://www.caucascert.ge 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Georgia GE-BIO-117 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015  
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CCOF Certification Services 

1.  Adresse: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA 

2.  Internettadresse: http://www.ccof.org 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Canada CA-BIO-105 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-105 x — — x — x 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

CCPB Srl 

1.  Adresse: Via Jacopo Barozzi N.8, 40126 Bologna, Italy 

2.  Internettadresse: http://www.ccpb.it 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Kina CN-BIO-102 x — — x — — 

Kroatia HR-BIO-102 — — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Center of Organic Agriculture in Egypt 

1.  Adresse: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O.Box 1535 Alf Maskan 11777, Cairo, Egypt 

2.  Internettadresse: http://www.coae-eg.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Egypt EG-BIO-125 x — — x — x 

Saudi-Arabia SA-BIO-125 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015  
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CERES Certification of Environmental Standards GmbH 

1.  Adresse: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germany 

2.  Internettadresse: http://www.ceres-cert.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-140 x x — — — — 

Bolivia BO-BIO-140 x x — x — — 

Bhutan BT-BIO-140 x — — x — — 

Chile CL-BIO-140 x x — x — — 

Kina CN-BIO-140 x x — x — — 

Colombia CO-BIO-140 x x — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-140 x x — x — — 

Ecuador EC-BIO-140 x x — x — — 

Egypt EG-BIO-140 x x — x — — 

Etiopia ET-BIO-140 x x — x — — 

Grenada GD-BIO-140 x x — x — — 

Indonesia ID-BIO-140 x x — x — — 

Jamaica JM-BIO-140 x x — x — — 

Kenya KE-BIO-140 x x — x — — 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-140 x x — x — — 

Mexico MX-BIO-140 x x — x — — 

Moldova MD-BIO-140 x x — x — — 

Marokko MA-BIO-140 x x — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-140 x x — x — — 

Paraguay PY-BIO-140 x x — x — — 

Filippinene PH-BIO-140 x x — x — — 

Russland RU-BIO-140 x x — x — — 

Rwanda RW-BIO-140 x x — x — — 

Saudi-Arabia SA-BIO-140 x x — x — — 

Serbia RS-BIO-140 x x — x — — 

Singapore SG-BIO-140 x x — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-140 x x — x — — 

Saint Lucia LC-BIO-140 x x — x — — 

Taiwan TW-BIO-140 x x — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Tanzania TZ-BIO-140 x x — x — — 

Thailand TH-BIO-140 x x — x — — 

Tyrkia TR-BIO-140 x x — x — — 

Uganda UG-BIO-140 x x — x — — 

Ukraina UA-BIO-140 x x — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-140 x x — x — — 

Vietnam VN-BIO-140 x x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C. 

1.  Adresse: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026 

2.  Internettadresse: http://www.certimexsc.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Mexico MX-BIO-104 x x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Certisys 

1.  Adresse: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgium 

2.  Internettadresse: http://www.certisys.eu 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Burkina Faso BF-BIO-128 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-128 x — — x — — 

Mali ML-BIO-128 x — — x — — 

Senegal SN-BIO-128 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-128 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015  
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Control Union Certifications 

1.  Adresse: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, The Netherlands 

2.  Internettadresse: http://certification.controlunion.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-149 x — — x — — 

Kina CN-BIO-149 x — — x — — 

Colombia CO-BIO-149 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-149 x — — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-149 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-149 x — — x — — 

Etiopia ET-BIO-149 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-149 x — — x — — 

Indonesia ID-BIO-149 x — — x — — 

Iran IR-BIO-149 x — — x — — 

Sør-Korea KR-BIO-149 x — — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-149 x — — x — — 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-149 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-149 x — — x — — 

Mauritius MU-BIO-149 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-149 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-149 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-149 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-149 x — — x — — 

Peru PE-BIO-149 x — — x — — 

Filippinene PH-BIO-149 x — — x — — 

Singapore SG-BIO-149 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-149 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-149 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-149 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-149 x — — x — — 

Øst-Timor TL-BIO-149 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-149 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-149 x — — x — — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-149 x — — x — — 

Uruguay UY-BIO-149 — — — x — — 

Vietnam VN-BIO-149 x — — x — — 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Doalnara Certified Organic Korea, LLC 

1.  Adresse: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, South Korea 

2.  Internettadresse: http://dcok.systemdcok.or.kr 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Sør-Korea KR-BIO-129 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Ecocert SA 

1.  Adresse: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, France 

2.  Internettadresse: http://www.ecocert.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Algerie DZ-BIO-154 x — — x — — 

Andorra AD-BIO-154 x — — — — — 

Benin BJ-BIO-154 x — — x — — 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-154 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-154 x — — x — — 

Burkina Faso BF-BIO-154 x — — x — — 

Burundi BI-BIO-154 x — — x — — 

Kambodsja KH-BIO-154 x — — x — — 

Kamerun CM-BIO-154 x — — x — — 

Canada CA-BIO-154 — — — x — — 

Tsjad TD-BIO-154 x — — — — — 

Kina CN-BIO-154 x — — x — — 

Colombia CO-BIO-154 x — — x — — 

Komorene KM-BIO-154 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-154 x — — x — — 

Kroatia HR-BIO-154 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Cuba CU-BIO-154 x — — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-154 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-154 x — — x — — 

Fiji FJ-BIO-154 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-154 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-154 x — — x — — 

Guinea GN-BIO-154 x — — x — — 

Guyana GY-BIO-154 x — — x — — 

Haiti HT-BIO-154 x — — — — — 

Indonesia ID-BIO-154 — — — x — — 

Iran IR-BIO-154 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-154 x — — — — — 

Kenya KE-BIO-154 x — — x — — 

Kuwait KW-BIO-154 x — — x — — 

Kirgisistan KK-BIO-154 x — — x — — 

Laos LA-BIO-154 x — — x — — 

Den tidligere 

jugoslaviske republikken 

Makedonia 

MK-BIO-154 x — — x — — 

Madagaskar MG-BIO-154 x — — x — — 

Malawi MW-BIO-154 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-154 x — — x — — 

Mali ML-BIO-154 x — — x — — 

Mauritius MU-BIO-154 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-154 x — — x — — 

Moldova MD-BIO-154 x — — x — — 

Monaco MC-BIO-154 — — — x — — 

Marokko MA-BIO-154 x — — x — — 

Mosambik MZ-BIO-154 x — — x — — 

Namibia NA-BIO-154 x — — — — — 

Nepal NP-BIO-154 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-154 x — — — — — 

Paraguay PY-BIO-154 x — — x — — 

Peru PE-BIO-154 x — — x — — 



Nr. 47/260 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Filippinene PH-BIO-154 x — — x — — 

Russland RU-BIO-154 x — — — — — 

Rwanda RW-BIO-154 x — — x — — 

São Tomé og Príncipe ST-BIO-154 x — — x — — 

Saudi-Arabia SA-BIO-154 x — — x — — 

Senegal SN-BIO-154 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-154 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-154 x — — x — — 

Sudan SD-BIO-154 x — — — — — 

Swaziland SZ-BIO-154 x — — x — — 

Syria SY-BIO-154 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-154 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-154 x — — x — — 

Togo TG-BIO-154 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-154 x — — x — — 

Uganda UG-BIO-154 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-154 x — — — — — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-154 x — — x — — 

Vanuatu VU-BIO-154 x — — — — — 

Vietnam VN-BIO-154 x — — x — — 

Zambia ZM-BIO-154 x — — x — — 

Zimbabwe ZW-BIO-154 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Ecoglobe 

1.  Adresse: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia 

2.  Internettadresse: http://www.ecoglobe.am 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Armenia AM-BIO-112 x — — x — — 

Russland RU-BIO-112 x — — x — — 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu 

1.  Adresse: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Turkey 

2.  Internettadresse: http://www.etko.org 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-109 x — — x — — 

Georgia GE-BIO-109 x — — — — — 

Kasakhstan KZ-BIO-109 x — — x — — 

Russland RU-BIO-109 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-109 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-109 x x — x — — 

Ukraina UA-BIO-109 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS) 

1.  Adresse: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604 United States 

2.  Internettadresse: http://www.qcsinfo.org 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Ecuador EC-BIO-144 x — x — — — 

Guatemala GT-BIO-144 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-144 — — x — — — 

Mexico MX-BIO-144 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

IBD Certifications Ltd 

1.  Adresse: Rua Dr Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, Brazil 

2.  Internettadresse: http://www.ibd.com.br  
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3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Brasil BR-BIO-122 x x — x x — 

Kina CN-BIO-122 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-122 — x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

IMO Control Latinoamérica Ltda. 

1.  Adresse: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia 

2.  Internettadresse: http://www.imo.ch 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Bolivia BO-BIO-123 x — — x — — 

Colombia CO-BIO-123 x — — — — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-123 x — — — — — 

Guatemala GT-BIO-123 x — — — — — 

Mexico MX-BIO-123 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-123 x — — — — — 

Peru PE-BIO-123 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-123 x — — x — — 

El Salvador SV-BIO-123 x — — — — — 

Venezuela VE-BIO-123 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

IMO Control Private Limited 

1.  Adresse: No 3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th “G” Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560008, India 

2.  Internettadresse: http://www.imo.ch 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-147 x — — x — — 

Bangladesh BD-BIO-147 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Bhutan BT-BIO-147 x — — x — — 

Indonesia ID-BIO-147 x — — x — — 

Iran IR-BIO-147 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-147 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-147 x — — x — — 

Filippinene PH-BIO-147 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-147 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-147 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-147 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

IMO Institut für Marktökologie GmbH 

1.  Adresse: Postfach 100934, 78409 Konstanz, Germany 

2.  Internettadresse: http://www.imo.ch 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Armenia AM-BIO-146 x — — — — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-146 x — — — — — 

Tyrkia TR-BIO-146 x — — x x — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Indocert 

1.  Adresse: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India 

2.  Internettadresse: http://www.indocert.org 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

India IN-BIO-148 — — x — x — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015  
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Institute for Marketecology (IMO) 

1.  Adresse: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Switzerland 

2.  Internettadresse: http://www.imo.ch 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-143 x x — x — — 

Albania AL-BIO-143 x — — x — — 

Bangladesh BD-BIO-143 x — x x — — 

Bolivia BO-BIO-143 x — — x — — 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-143 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-143 x — x x — x 

Burkina Faso BF-BIO-143 x — — — — — 

Kamerun CM-BIO-143 x — — — — — 

Canada CA-BIO-143 x — — x — — 

Chile CL-BIO-143 x x x x — x 

Kina CN-BIO-143 x x — x — x 

Colombia CO-BIO-143 x — — x — — 

Den demokratiske 

republikken Kongo 

CD-BIO-143 x — — — — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-143 x — — x — — 

Kroatia HR-BIO-143 x — x x — x 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-143 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-143 x — x — — — 

El Salvador SV-BIO-143 x — — x — — 

Etiopia ET-BIO-143 x — — x — — 

Georgia GE-BIO-143 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-143 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-143 x — — x — — 

Haiti HT-BIO-143 x — — x — — 

India IN-BIO-143 — — x x — — 

Indonesia ID-BIO-143 x — — x — — 

Japan JP-BIO-143 x — — x — — 

Jordan JO-BIO-143 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-143 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Kenya KE-BIO-143 x — — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-143 x — — x — — 

Liechtenstein LI-BIO-143 x — — — — — 

Mali ML-BIO-143 x — — — — — 

Mexico MX-BIO-143 x — — x — — 

Marokko MA-BIO-143 x — — x — — 

Namibia NA-BIO-143 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-143 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-143 x — — x — — 

Niger NE-BIO-143 x — — x — — 

Nigeria NG-BIO-143 x — — x — — 

De okkuperte palestinske 

områdene 

PS-BIO-143 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-143 x — — x — — 

Peru PE-BIO-143 x — x x — — 

Filippinene PH-BIO-143 x — — x — — 

Russland RU-BIO-143 x — — x — x 

Sierra Leone SL-BIO-143 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-143 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-143 x — — x — — 

Sudan SD-BIO-143 x — — x — — 

Surinam SR-BIO-143 x — — — — — 

Syria SY-BIO-143 x — — — — — 

Tadsjikistan TJ-BIO-143 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-143 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-143 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-143 — — — x — — 

Togo TG-BIO-143 x — — x — — 

Uganda UG-BIO-143 x — — x — x 

Ukraina UA-BIO-143 x x — x — x 

Usbekistan UZ-BIO-143 x — — x — x 

Venezuela VE-BIO-143 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-143 x — x x — — 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter, reker, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

International Certification Services, Inc. 

1.  Adresse: 3015th Ave SE Medina, ND 58467, United States 

2.  Internettadresse: http://www.ics-intl.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Canada CA-BIO-111 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-111 — — — x — — 

Fransk Polynesia PF-BIO-111 — — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Istituto Certificazione Etica e Ambientale 

1.  Adresse: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italy 

2.  Internettadresse: http://www.icea.info 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-115 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-115 x — — x — — 

Japan JP-BIO-115 x — — x — — 

Libanon LB-BIO-115 — — — x — — 

Madagaskar MG-BIO-115 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-115 — — — x — — 

Mexico MX-BIO-115 x x — x — — 

Moldova MD-BIO-115 x — — x — — 

Russland RU-BIO-115 x x — x — — 

San Marino SM-BIO-115    x   

Senegal SN-BIO-115 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-115 x   x   

Syria SY-BIO-115 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-115 — — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Tyrkia TR-BIO-115 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-115 x   x   

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-115 x x — x — — 

Uruguay UY-BIO-115 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-115 — — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. 

1.  Adresse: Via C. Pisacane 32, 60019 Senigallia (AN), Italy 

2.  Internettadresse: http://www.imcert.it 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Egypt EG-BIO-136 x x — x — — 

Libanon LB-BIO-136  x — x — — 

Marokko MA-BIO-136 x — — x — — 

Syria SY-BIO-136 x — — — — — 

Tunisia TN-BIO-136 — x — — — — 

Tyrkia TR-BIO-136 x x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Japan Organic and Natural Foods Association 

1.  Adresse: Takegashi Bldg. 3rd Fl., 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

2.  Internettadresse: http://jona-japan.org 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Kina CN-BIO-145 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-145 x — — x — — 

Japan JP-BIO-145 x — — x — — 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Lacon GmbH 

1.  Adresse: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Germany 

2.  Internettadresse: http://www.lacon-institut.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-134 x — — x — — 

Bangladesh BD-BIO-134 x — — x — — 

Burkina Faso BF-BIO-134 x — — x — — 

Kroatia HR-BIO-134 x x — x — — 

Ghana GH-BIO-134 x — — — — — 

India IN-BIO-134 — x — — — — 

Kasakhstan KZ-BIO-134 x — — — — — 

Madagaskar MG-BIO-134 x — — — — — 

Mali ML-BIO-134 x — — — — — 

Mexico MX-BIO-134 x x — — — — 

Marokko MA-BIO-134 x — — x — — 

Namibia NA-BIO-134 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-134 x — — x — — 

Russland RU-BIO-134 x — — — — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-134 x — — x — — 

Togo TG-BIO-134 x — — — — — 

Tyrkia TR-BIO-134 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-134 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Letis S.A. 

1.  Adresse: Urquiza 1564, S2000ANR, Rosario, Santa Fe, Argentina 

2.  Internettadresse: http://www.letis.org  
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3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Argentina AR-BIO-135 — — x — — — 

Canada CA-BIO-135 — — — x — — 

Paraguay PY-BIO-135 x — — x — — 

Peru PE-BIO-135 x — x — — — 

Uruguay UY-BIO-135 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

LibanCert 

1.  Adresse: Boulvard Kamil Chamoun — Baaklini Center — 4th floor, Chiah, Beirut, Lebanon 

2.  Internettadresse: http://www.libancert.org 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Irak IQ-BIO-114 x — — x — — 

Jordan JO-BIO-114 x — — x — — 

Libanon LB-BIO-114 x — — x — — 

Syria SY-BIO-114 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

NASAA Certified Organic Pty Ltd 

1.  Adresse: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia 

2.  Internettadresse: http://www.nasaa.com.au 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Indonesia ID-BIO-119 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-119 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-119 x — — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-119 x — — x — — 

Salomonøyene SB-BIO-119 x — — x — — 

Øst-Timor TL-BIO-119 x — — x — — 

Samoa WS-BIO-119 x — — x — — 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

ÖkoP Zertifizierungs GmbH 

1.  Adresse: Schlesische Straße 17d, 94315 Straubing, Germany 

2.  Internettadresse: http://www.oekop.de 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Serbia RS-BIO-133 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Onecert, Inc. 

1.  Adresse: 427 North 33rd Street, Lincoln, NE 68503-3217 USA 

2.  Internettadresse: http://www.onecert.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Nepal NE-BIO-152 x — — x — — 

Samoa WS-BIO-152 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Oregon Tilth 

1.  Adresse: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, United States 

2.  Internettadresse: http://tilth.org 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Canada CA-BIO-116 — — — x — — 

Chile CL-BIO-116 x — — x — — 

Kina CN-BIO-116 — — — x — — 

Mexico MX-BIO-116 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015  
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Organic agriculture certification Thailand 

1.  Adresse: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 

11000, Thailand 

2.  Internettadresse: http://www.actorganic-cert.or.th 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Indonesia ID-BIO-121 x — — x — — 

Laos LA-BIO-121 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-121 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-121 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Organic Certifiers 

1.  Adresse: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, USA 

2.  Internettadresse: http://www.organiccertifiers.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Sør-Korea KR-BIO-106 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-106 x — — — — — 

Filippinene PH-BIO-106 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Organic crop improvement association 

1.  Adresse: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, USA 

2.  Internettadresse: http://www.ocia.org 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Canada CA-BIO-120 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-120 x — — x — — 

Japan JP-BIO-120 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Mexico MX-BIO-120 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-120 x — — x — — 

Peru PE-BIO-120 x — — x — — 

El Salvador SV-BIO-120 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Organic Food Development Center 

1.  Adresse: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, China 

2.  Internettadresse: http://www.ofdc.org.cn 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Kina CN-BIO-103 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Organic Standard 

1.  Adresse: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho str., Kyiv, 010330, Ukraine 

2.  Internettadresse: http://www.organicstandard.com.ua 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Hviterussland BY-BIO-108 x x — — — — 

Ukraina UA-BIO-108 x x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Organización Internacional Agropecuaria 

1.  Adresse: Av. Santa Fe 830 — (B1641ABN) — Acassuso, Buenos Aires — Argentina 

2.  Internettadresse: http://www.oia.com.ar  
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3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Brasil BR-BIO-110 x — — — — — 

Uruguay UY-BIO-110 x x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Organska Kontrola 

1.  Adresse: Hamdije Čemerlića 2/10, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 

2.  Internettadresse: http://www.organskakontrola.ba 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Montenegro ME-BIO-101 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-101 x — — x — — 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-101 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

QC&I GmbH 

1.  Adresse: Tiergartenstraße 32, 54595 Prüm, Tyskland 

2.  Internettadresse: http://www.qci.de 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-153 x — — x — — 

Belize BZ-BIO-153 x — — x — — 

Marokko MA-BIO-153 x — x x — — 

Sri Lanka LK-BIO-153 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-153 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-153 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015  
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Quality Assurance International 

1.  Adresse: 9191 Towne Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92122, De forente stater 

2.  Internettadresse: http://www.qai-inc.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Canada CA-BIO-113 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-113 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-113 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Soil Association Certification Limited 

1.  Adresse: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Det forente kongerike 

2.  Internettadresse: http://www.soilassociation.org/certification 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Belize BZ-BIO-142 x — — x — — 

Kamerun CM-BIO-142 — — — x — — 

Colombia CO-BIO-142 — — — x — — 

Egypt EG-BIO-142 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-142 x — — x — — 

Iran IR-BIO-142 x — — x — — 

Kenya KE-BIO-142 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-142 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-142 x — — x — — 

Uganda UG-BIO-142 x — — x — — 

Venezuela VE-BIO-142 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Suolo e Salute srl 

1.  Adresse: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU), Italia 

2.  Internettadresse: http://www.suoloesalute.it  
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3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Kasakhstan KZ-BIO-150 x — — — — — 

Moldova MD-BIO-150 x — — — — — 

San Marino SM-BIO-150 x — — — — — 

Senegal SN-BIO-150 x — — — — — 

Serbia RS-BIO-150 x — — — — — 

Ukraina UA-BIO-150 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015 

Uganda Organic Certification Ltd 

1.  Adresse: P.O. Box 33743, Kampala, Uganda 

2.  Internettadresse: http://www.ugocert.org 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Uganda UG-BIO-124 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 751/2012 

av 16. august 2012 

om retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 3 og artikkel 38 bokstav 

d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1235/2008(2), endret ved vedlegg II til gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 508/2012(3), inneholder 

listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter som 

har kompetanse til å utføre kontroller og utstede 

sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet. 

2)  Når det gjelder CERES Certification of Environmental 

Standards GmbH, Ecocert SA og Istituto Mediterraneo 

di Certificazione s.r.l., er visse tredjestater, kodenumre 

og produktkategorier utelatt fra nevnte liste. For Ecocert 

SA mangler dessuten en henvisning til et unntak for 

produkter som omfattes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 222 av 18.8.2012, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

(3) EUT L 162 av 21.6.2012, s. 1. 

3)  Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor 

rettes. 

4)  Av hensyn til rettssikkerheten bør denne forordning få 

anvendelse fra anvendelsesdatoen for vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 508/2012. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2012. 

2019/EØS/47/22 

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

Utferdiget i Brussel 16. august 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende rettelser: 

1)  I teksten som gjelder CERES Certification of Environmental Standards GmbH, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-140 x x — — — — 

Bolivia BO-BIO-140 x x — x — — 

Bhutan BT-BIO-140 x — — x — — 

Chile CL-BIO-140 x x — x — — 

Kina CN-BIO-140 x x — x — — 

Colombia CO-BIO-140 x x — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-140 x x — x — — 

Ecuador EC-BIO-140 x x — x — — 

Egypt EG-BIO-140 x x — x — — 

Etiopia ET-BIO-140 x x — x — — 

Grenada GD-BIO-140 x x — x — — 

Indonesia ID-BIO-140 x x — x — — 

Jamaica JM-BIO-140 x x — x — — 

Kenya KE-BIO-140 x x — x — — 

Den tidligere 

jugoslaviske 

republikken 

Makedonia 

MK-BIO-140 x x — x — — 

Mexico MX-BIO-140 x x — x — — 

Moldova MD-BIO-140 x x — x — — 

Marokko MA-BIO-140 x x — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-140 x x — x — — 

Paraguay PY-BIO-140 x x — x — — 

Peru PE-BIO-140 x x — x — — 

Filippinene PH-BIO-140 x x — x — — 

Russland RU-BIO-140 x x — x — — 

Rwanda RW-BIO-140 x x — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Saudi-Arabia SA-BIO-140 x x — x — — 

Serbia RS-BIO-140 x x — x — — 

Singapore SG-BIO-140 x x — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-140 x x — x — — 

Saint Lucia LC-BIO-140 x x — x — — 

Taiwan TW-BIO-140 x x — x — — 

Tanzania TZ-BIO-140 x x — x — — 

Thailand TH-BIO-140 x x — x — — 

Tyrkia TR-BIO-140 x x — x — — 

Uganda UG-BIO-140 x x — x — — 

Ukraina UA-BIO-140 x x — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-140 x x — x — — 

Vietnam VN-BIO-140 x x — x — —» 

2)  I teksten som gjelder Ecocert SA, gjøres følgende rettelser: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Algerie DZ-BIO-154 x — — x — — 

Andorra AD-BIO-154 x — — — — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-154 x — — x — — 

Benin BJ-BIO-154 x — — x — — 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-154 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-154 x — — x — — 

Burkina Faso BF-BIO-154 x — — x — — 

Burundi BI-BIO-154 x — — x — — 

Kambodsja KH-BIO-154 x — — x — — 

Kamerun CM-BIO-154 x — — x — — 

Canada CA-BIO-154 — — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Tsjad TD-BIO-154 x — — — — — 

Kina CN-BIO-154 x — — x — — 

Colombia CO-BIO-154 x — — x — — 

Komorene KM-BIO-154 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-154 x — — x — — 

Kroatia HR-BIO-154 x — — x — — 

Cuba CU-BIO-154 x — — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-154 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-154 x — — x — — 

Fiji FJ-BIO-154 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-154 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-154 x — — x — — 

Guinea GN-BIO-154 x — — x — — 

Guyana GY-BIO-154 x — — x — — 

Haiti HT-BIO-154 x — — — — — 

India IN-BIO-154 — — — x — — 

Indonesia ID-BIO-154 x — — x — — 

Iran IR-BIO-154 x — — x — — 

Japan JP-BIO-154 — — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-154 x — — — — — 

Kenya KE-BIO-154 x — — x — — 

Kuwait KW-BIO-154 x — — x — — 

Kirgisistan KK-BIO-154 x — — x — — 

Laos LA-BIO-154 x — — x — — 

Den tidligere 

jugoslaviske 

republikken 

Makedonia 

MK-BIO-154 x — — x — — 

Madagaskar MG-BIO-154 x — — x — — 

Malawi MW-BIO-154 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-154  — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Mali ML-BIO-154 x — — x — — 

Mauritius MU-BIO-154 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-154 x — — x — — 

Moldova MD-BIO-154 x — — x — — 

Monaco MC-BIO-154 — — — x — — 

Marokko MA-BIO-154 x — — x — — 

Mosambik MZ-BIO-154 x — — x — — 

Namibia NA-BIO-154 x — — — — — 

Nepal NP-BIO-154 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-154 x — — — — — 

Paraguay PY-BIO-154 x — — x — — 

Peru PE-BIO-154 — — — x — — 

Filippinene PH-BIO-154 x — — x — — 

Russland RU-BIO-154 x — — — — — 

Rwanda RW-BIO-154 x — — x — — 

São Tomé og 

Príncipe 

ST-BIO-154 x — — x — — 

Saudi-Arabia SA-BIO-154 x — — x — — 

Senegal SN-BIO-154 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-154 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-154 x — — x — — 

Sudan SD-BIO-154 x — — — — — 

Swaziland SZ-BIO-154 x — — x — — 

Syria SY-BIO-154 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-154 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-154 x — — x — — 

Togo TG-BIO-154 x — — x — — 

Tunisia TS-BIO-154 — — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-154 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Uganda UG-BIO-154 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-154 x — — — — — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-154 x — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-154 x — — — — — 

Vanuatu VU-BIO-154 x — — — — — 

Vietnam VN-BIO-154 x — — x — — 

Zambia ZM-BIO-154 x — — x — — 

Zimbabwe ZW-BIO-154 x — — x — —» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III» 

3)  I teksten som gjelder Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l., skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Egypt EG-BIO-136 x x — x — — 

Libanon LB-BIO-136 x x — x — — 

Marokko MA-BIO-136 x — — x — — 

Syria SY-BIO-136 x — — — — — 

Tunisia TN-BIO-136 — x — — — — 

Tyrkia TR-BIO-136 x x — x — —» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 125/2013 

av 13. februar 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 

bokstav c) og d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å forbedre tilsynet med tredjestater som er anerkjent 

i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 834/2007, og kontrollmyndigheter og kontroll-

organer som er anerkjent i samsvar med artikkel 33 nr. 3 

i samme forordning, bør samarbeidet med disse 

anerkjente tredjestatene styrkes. Det bør derfor være 

mulig å utveksle erfaringer ved å la observatører delta i 

undersøkelser på stedet. 

2)  I lys av erfaringene som er gjort med gjennomføring av 

likeverdighetssystemet, er det nødvendig å tydeliggjøre 

at bearbeidede landbruksprodukter og alle ingredienser i 

slike produkter, som er importert fra tredjestater med 

anerkjente kontrollmyndigheter eller kontrollorganer i 

henhold til artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 834/2007, har vært omfattet av et kontrollsystem 

som anses som likeverdig i henhold til Unionens 

regelverk. 

3)  Erfaring har vist at det kan vise seg vanskelig å fortolke 

følgene av uregelmessigheter eller overtredelser som 

påvirker et produkts økologiske status. For å unngå 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 14.2.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

ytterligere vanskeligheter og forklare sammenhengen 

mellom kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av  

8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 

med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater(2) og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking 

av økologiske produkter med hensyn til økologisk 

produksjon, merking og kontroll(3) er det nødvendig å 

minne om de forpliktelsene medlemsstatenes kontroll-

organer og kontrollmyndigheter har med hensyn til 

produkter som ikke oppfyller kravene, og som er 

importert fra tredjestater som er anerkjent i samsvar 

med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 

eller fra tredjestater med kontrollmyndigheter eller 

kontrollorganer som er anerkjent i samsvar med artikkel 

33 nr. 3 i samme forordning. Videre bør utvekslingen av 

opplysninger om uregelmessigheter mellom Kommi-

sjonen, medlemsstatene og vedkommende myndigheter 

i en anerkjent tredjestat eller de anerkjente kontroll-

myndighetene eller kontrollorganene tydeliggjøres. 

4)  For å forbedre kontrollen av importerte økologiske 

produkter bør medlemsstatene underrette de øvrige 

medlemsstatene og Kommisjonen om enhver import-

tillatelse som gis i henhold til artikkel 19 i forordning 

(EF) nr. 1235/2008, senest 15 dager etter at tillatelsen gis. 

5)  Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 

inneholder en liste over tredjestater hvis produksjons-

systemer og kontrolltiltak for økologisk produksjon av 

landbruksprodukter anses som likeverdige med dem 

som er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. På 

bakgrunn av nye opplysninger som Kommisjonen har 

mottatt fra tredjestater etter den seneste endringen av 

nevnte vedlegg, bør det gjøres visse endringer i listen.  

  

(2) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

(3) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

2019/EØS/47/23 
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6)  India anerkjennes som likeverdig når det gjelder 

ubearbeidede planteprodukter og bearbeidede land-

bruksprodukter til bruk som næringsmidler som er 

produsert i India. Indias vedkommende myndigheter har 

imidlertid underrettet Kommisjonen om nye retnings-

linjer i forbindelse med bearbeidede produkter, som 

ikke er i samsvar med de vilkårene som lå til grunn da 

India ble anerkjent som likeverdig stat. I lys av disse 

opplysningene bør spesifikasjonene for India endres for 

å fjerne henvisningene til bearbeidede produkter til bruk 

som næringsmidler. 

7)  Japan anerkjennes som likeverdig når det gjelder 

ubearbeidede planteprodukter og ingredienser i bearbei-

dede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler 

som er produsert i Japan. Japan har anmodet Kommi-

sjonen om anerkjennelse av likeverdighet også for 

bearbeidede landbruksprodukter til bruk som nærings-

midler som inneholder ingredienser som er importert fra 

stater som Japan anerkjenner som likeverdige. 

Gjennomgåelsen av disse opplysningene og en 

etterfølgende drøfting med myndighetene i Japan har 

vist at de reglene som gjelder for produksjon og kontroll 

av bearbeidede produkter til bruk som næringsmidler 

som inneholder slike importerte ingredienser, i denne 

staten, er likeverdige med reglene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 834/2007. Japan bør derfor anerkjennes som 

likeverdig også når det gjelder bearbeidede produkter til 

bruk som næringsmidler som inneholder ingredienser 

som er importert fra stater som Japan anerkjenner som 

likeverdige. 

8)  I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 fastsettes 

listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter som 

har fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater 

i tredjestater som anses som likeverdige. På bakgrunn av 

nye opplysninger som Kommisjonen har mottatt fra 

kontrollorganer og kontrollmyndigheter som er oppført i 

nevnte vedlegg, bør det gjøres visse endringer i listen. 

9)  Kommisjonen har behandlet de søknadene om 

oppføring på listen fastsatt i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 1235/2008 som den hadde mottatt innen  

31. oktober 2012. Bare de kontrollorganene og kontroll-

myndighetene som anses å oppfylle gjeldende krav etter 

at alle mottatte opplysninger er vurdert, skal føres opp 

på listen. 

10)  Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

11)  For å sikre en smidig overgang når det gjelder listene 

over godkjente tredjestater og godkjente kontroll-

myndigheter og kontrollorganer, bør det fastsettes en 

senere dato for anvendelse av endringene til vedlegg III 

og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 8 nr. 3 skal nytt annet ledd lyde: 

 «Eksperter fra tredjestater som er anerkjent i samsvar med 

artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007, kan bli 

anmodet av Kommisjonen om å delta som observatører i 

undersøkelser på stedet.» 

2)  I artikkel 13 nr. 4 første ledd skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  når den/det i forbindelse med kontrollorganer som er 

anerkjent i samsvar med artikkel 33 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 834/2007, har kontrollert at de produktene 

som omfattes av sertifikatet, og, når det gjelder 

bearbeidede landbruksprodukter til bruk som nærings-

midler eller fôr, alle økologiske ingredienser i slike 

produkter er godkjent av en tredjestats kontroll-

myndighet eller kontrollorgan som er anerkjent i 

samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007, eller av en kontrollmyndighet eller et 

kontrollorgan som er anerkjent i samsvar med artikkel 

33 nr. 3 i samme forordning, eller at de er produsert og 

godkjent i Unionen i samsvar med samme forordning. 

Den/det skal på anmodning fra Kommisjonen eller 

vedkommende myndighet i en medlemsstat umid-

delbart gjøre tilgjengelig en liste over alle drifts-

ansvarlige i den økologiske produksjonskjeden samt 

over de kontrollmyndighetene eller kontrollorganene 

som kontrollerer deres virksomhet.» 

3)  I artikkel 15 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal første ledd lyde: 

 «Uten at det berører tiltak eller virksomhet som skal 

gjennomføres i samsvar med artikkel 30 i forordning 

(EF) nr. 834/2007, skal importøren treffe alle 

nødvendige tiltak i samsvar med artikkel 91 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 889/2008 ved mistanke om 

overtredelser eller uregelmessigheter knyttet til 

importerte økologiske produkter som kontrolleres av 

kontrollmyndigheter eller kontrollorganer som er 

anerkjent i samsvar med artikkel 33 nr. 3 i nevnte 

forordning.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Uten at det berører tiltak eller virksomhet som 

skal gjennomføres i samsvar med artikkel 30 i 

forordning (EF) nr. 834/2007, skal medlemsstatens 
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eller tredjestatens kontrollorgan eller kontroll-

myndighet treffe alle nødvendige tiltak i samsvar med 

artikkel 91 nr. 2 i forordning (EF) nr. 889/2008 og 

umiddelbart underrette kontrollorganene, kontroll-

myndighetene og vedkommende myndigheter i de 

berørte medlemsstatene og i de tredjestatene som deltar 

i den økologiske produksjonen av det berørte produktet, 

samt Kommisjonen, dersom det er tvil om økologiske 

produkter som er importert fra tredjestater som er 

anerkjent i samsvar med artikkel 33 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 834/2007, eller importerte økologiske 

produkter som kontrolleres av kontrollmyndigheter 

eller kontrollorganer som er anerkjent i samsvar med 

artikkel 33 nr. 3 i nevnte forordning, oppfyller kravene 

i nevnte forordning og det oppstår en begrunnet 

mistanke om en overtredelse eller en uregelmessighet.» 

c)  Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4.  Når en vedkommende myndighet i en tredjestat 

som er anerkjent i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 834/2007, eller en kontroll-

myndighet eller et kontrollorgan som er anerkjent i 

samsvar med artikkel 33 nr. 3 i nevnte forordning, 

underrettes av Kommisjonen om at den har mottatt en 

melding fra en medlemsstat om en begrunnet mistanke 

om en overtredelse eller uregelmessighet knyttet til 

importerte økologiske produkters oppfyllelse av 

kravene i nevnte forordning eller i denne forordning, 

skal denne myndigheten eller dette organet undersøke 

om det foreligger en overtredelse eller uregelmessig og 

underrette Kommisjonen og den medlemsstaten som 

sendte den opprinnelige meldingen, om resultatet av 

undersøkelsen og om de tiltak som er truffet. Disse 

opplysningene skal oversendes innen 30 kalenderdager 

etter at Kommisjonen har oversendt den opprinnelige 

meldingen. 

 Medlemsstaten som oversendte den innledende 

meldingen, kan ved behov be Kommisjonen om å 

anmode om ytterligere opplysninger, som skal sendes 

til både Kommisjonen og den berørte medlemsstat. 

Under alle omstendigheter skal medlemsstaten som 

oversendte den innledende meldingen, etter å ha mottatt 

svar eller ytterligere opplysninger foreta de nødvendige 

oppføringer og ajourføringer i det datasystemet som er 

omhandlet i artikkel 94 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 889/2008.» 

4)  Artikkel 19 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Hver medlemsstat skal underrette de andre medlems-

statene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i 

henhold til denne artikkel, herunder opplysninger om de 

berørte produksjonsstandardene og kontrollordningene, 

innen 15 dager etter at tillatelsen gis.» 

5)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

6)  Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 nr. 5 og 6 får imidlertid anvendelse fra 1. april 2013. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 13. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Nr. 1 og 2 i teksten som gjelder India, skal lyde: 

«INDIA 

1. Produktkategorier: 

Produktkategori 
Kategoribeskrivelse fra vedlegg 

IV 
Begrensninger 

Ubearbeidede planteprodukter(*) A  

Vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking F  

(*) Omfatter ikke tang og tare. 

2. Opprinnelse: produkter i kategori A og F som er produsert i India.» 

2)  Nr. 2 i teksten som gjelder Japan, skal lyde: 

«2. Opprinnelse: produkter i kategori A og F og økologisk produserte ingredienser i produkter i kategori D som 

er produsert i Japan eller importert til Japan: 

 enten fra Unionen, 

 eller fra en tredjestat for hvilken Japan har anerkjent at produktene er produsert og kontrollert i denne 

tredjestaten etter regler som er likeverdige med dem som er fastsatt i japansk lovgivning.» 

 ______   
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VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Teksten som gjelder «Abcert AG», skal lyde: 

«Abcert AG 

1.  Adresse: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Germany 

2.  Internettadresse: http://www.abcert.de 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-137 x — — x — — 

Hviterussland BY-BIO-137 x — — x — — 

Iran IR-BIO-137 x — — x — — 

Russland RU-BIO-137 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-137 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

2)  Etter teksten som gjelder «Abcert AG», innsettes følgende tekst: 

«Afrisco Certified Organic, CC 

1.  Adresse: P.O. Box 74192, Lynnwood Ridge, Pretoria 0040, South Africa 

2.  Internettadresse: http://www.afrisco.net 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Sør-Afrika ZA-BIO-155 x — — x — — 

Namibia NA-BIO-155 x — — — — — 

Mosambik MZ-BIO-155 x — — x — — 

Zambia ZM-BIO-155 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2016.» 

3)  Etter teksten som gjelder «Argencert SA», innsettes følgende tekst: 

«Asure Quality Limited 

1.  Adresse: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, New Zealand 

2.  Internettadresse: http://www.organiccertification.co.nz 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

New Zealand NZ-BIO-156 — — x — — — 

Cookøyene CK-BIO-156 x — — — — — 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2016.» 

4)  Teksten som gjelder «Australian Certified Organic», skal lyde: 

«Australian Certified Organic 

1.  Adresse: P.O. Box 530 - 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australia 

2.  Internettadresse: http://www.australianorganic.com.au 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Australia AU-BIO-107 — x — x — x 

Kina CN-BIO-107 x — — x — — 

Cookøyene CK-BIO-107 x — — — — — 

Fiji FJ-BIO-107 x — — x — — 

Falklandsøyene FK-BIO-107 — x — — — — 

Hongkong HK-BIO-107 x — — x — — 

Indonesia ID-BIO-107 x — — x — — 

Sør-Korea KR-BIO-107 — — — x — — 

Madagaskar MG-BIO-107 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-107 x — — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-107 x — — x — — 

Singapore SG-BIO-107 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-107 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-107 x — — x — — 

Vanuatu VU-BIO-107 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

5)  Teksten som gjelder «Austria Bio Garantie GmbH», skal lyde: 

«Austria Bio Garantie GmbH 

1.  Adresse: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Austria 

2.  Internettadresse: http://www.abg.at 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-131 x — — — — — 

Armenia AM-BIO-131 x — — — — — 

Afghanistan AF-BIO-131 x — — — — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-131 x — — — — — 

Hviterussland BY-BIO-131 x — — — — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-131 x — — — — — 

Kroatia HR-BIO-131 x — — — — — 

Cuba CU-BIO-131 x — — — — — 

Georgia GE-BIO-131 x — — — — — 

Iran IR-BIO-131 x — — — — — 

Irak IQ-BIO-131 x — — — — — 

Jordan JO-BIO-131 x — — — — — 

Kasakhstan KZ-BIO-131 x — — — — — 

Kosovo(1) XK-BIO-131 x — — — — — 

Kirgisistan KG-BIO-131 x — — — — — 

Libanon LB-BIO-131 x — — — — — 

Den tidligere 

jugoslaviske 

republikken 

Makedonia 

MK-BIO-131 x — — — — — 

Mexico MX-BIO-131 x — — — — — 

Moldova MD-BIO-131 x — — — — — 

Montenegro ME-BIO-131 x — — — — — 

Russland RU-BIO-131 x — — — — — 

Serbia RS-BIO-131 x — — — — — 

Tadsjikistan TJ-BIO-131 x — — — — — 

Tyrkia TR-BIO-131 x — — — — — 

Turkmenistan TM-BIO-131 x — — — — — 

Ukraina UA-BIO-131 x — — — — — 

Usbekistan UZ-BIO-131 x — — — — — 

(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i overensstemmelse med FNs sikkerhetsråds 

resolusjon 1244 og med Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

6)  Etter teksten som gjelder «Austria Bio Garantie GmbH», innsettes følgende tekst: 

«Balkan Biocert Skopje 

1.  Adresse: 5-8/9, Dame Gruev Str., 1000 Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia 

2.  Internettadresse: http://www.balkanbiocert.mk 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Den tidligere 

jugoslaviske 

republikken 

Makedonia 

MK-BIO-157 x x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin  
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5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2016.» 

7)  Teksten som gjelder «BCS Öko-Garantie GmbH», skal lyde: 

«BCS Öko-Garantie GmbH 

1.  Adresse: Cimbernstraße 21, 90402 Nürnberg, Germany 

2.  Internettadresse: http://www.bcs-oeko.com 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-141 x — — x — — 

Algerie DZ-BIO-141 x — — x — — 

Angola AO-BIO-141 x — — x — — 

Armenia AM-BIO-141 x — — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-141 x — — x — — 

Hviterussland BY-BIO-141 x — — x x — 

Bolivia BO-BIO-141 x — — x — — 

Botswana BW-BIO-141 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-141 x x — x x — 

Burma/Myanmar MM-BIO-141 x — — x — — 

Kambodsja KH-BIO-141 x — — x — — 

Tsjad TD-BIO-141 x — — x — — 

Chile CL-BIO-141 x x x x — x 

Kina CN-BIO-141 x x x x x — 

Colombia CO-BIO-141 x x — x — — 

Costa Rica CR-BIO-141 — — x — — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-141 x — — x x — 

Kroatia HR-BIO-141 x — — x — — 

Cuba CU-BIO-141 x x — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-141 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-141 x x x x x — 

Egypt EG-BIO-141 x — — x — — 

El Salvador SV-BIO-141 x x — x x — 

Etiopia ET-BIO-141 x x — x x — 

Georgia GE-BIO-141 x — — x x — 

Ghana GH-BIO-141 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-141 x — — x x — 

Haiti HT-BIO-141 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-141 x — — x x — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

Hongkong HK-BIO-141 x — — — — — 

Indonesia ID-BIO-141 x — — x — — 

Iran IR-BIO-141 x x — x — — 

Japan JP-BIO-141 x — — x — — 

Kenya KE-BIO-141 — — — x — — 

Kosovo(1) XK-BIO-141 x — — x x — 

Kirgisistan KG-BIO-141 x — — x x — 

Laos LA-BIO-141 x — — x — — 

Lesotho LS-BIO-141 x — — x — — 

Den tidligere 

jugoslaviske 

republikken 

Makedonia 

MK-BIO-141 x — — x — — 

Malawi MW-BIO-141 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-141 x x — x x — 

Moldova MD-BIO-141 x — — x — — 

Montenegro ME-BIO-141 x — — x — — 

Mosambik MZ-BIO-141 x — — x — — 

Namibia NA-BIO-141 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-141 x x — x x — 

Oman OM-BIO-141 x — — x x — 

Panama PA-BIO-141 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-141 x x — x x — 

Peru PE-BIO-141 x — — x x — 

Filippinene PH-BIO-141 x — — x — — 

Russland RU-BIO-141 x — — x x — 

Saudi-Arabia SA-BIO-141 x x — x x — 

Senegal SN-BIO-141 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-141 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-141 x x — x x — 

Sør-Korea KR-BIO-141 x — x x x — 

Sri Lanka LK-BIO-141 x — — x — — 

Sudan SD-BIO-141 x — — x — — 

Swaziland SZ-BIO-141 x — — x — — 

Fransk Polynesia PF-BIO-141 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-141 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-141 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

Thailand TH-BIO-141 x — x x x — 

Tyrkia TR-BIO-141 x x — x x — 

Uganda UG-BIO-141 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-141 x — — x x — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-141 x — — x — — 

Uruguay UY-BIO-141 x x — x x — 

Venezuela VE-BIO-141 x — — x — — 

(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i overensstemmelse med FNs sikkerhetsråds 

resolusjon 1244 og med Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

8)  Teksten som gjelder «Bioagricert S.r.l.», skal lyde: 

«Bioagricert S.r.l. 

1.  Adresse: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italy 

2.  Internettadresse: http://bioagricert.org 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Brasil BR-BIO-132 x — — x — — 

Kambodsja KH-BIO-132 x — — — — — 

Kina CN-BIO-132 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-132 x — — x — — 

Fransk Polynesia PF-BIO-132 x — — x — — 

Laos LA-BIO-132 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-132 x x — x — — 

Marokko MA-BIO-132 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-132 x x — — — — 

Sør-Korea KR-BIO-132 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-132 x x — x — — 

Tyrkia TR-BIO-132 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-132 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

9)  Teksten som gjelder «BioGro New Zealand Limited», skal lyde: 

«BioGro New Zealand Limited 

1.  Adresse: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, New Zealand  
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2.  Internettadresse: http://www.biogro.co.nz 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Malaysia MY-BIO-130 — — — x — — 

Niue NU-BIO-130 x — — x — — 

Samoa WS-BIO-130 x — — x — — 

Vanuatu VU-BIO-130 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

10)  Etter teksten som gjelder «BioGro New Zealand Limited», innsettes følgende tekst: 

«Bio.inspecta AG 

1.  Adresse: Ackerstrasse, 5070 Frick, Switzerland 

2.  Internettadresse: http://www.bio-inspecta.ch 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-161 x — — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-161 x — — x — — 

Cuba CU-BIO-161 x — — x — — 

Indonesia ID-BIO-161 x — — x — — 

Iran IR-BIO-161 x — — x — — 

Kosovo(3) XK-BIO-161 x — — x — — 

Libanon LB-BIO-161 x — — x — — 

Russland RU-BIO-161 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-161 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-161 x — — x — — 

(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i overensstemmelse med FNs sikkerhetsråds 

resolusjon 1244 og med Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2016.» 

11)  Teksten som gjelder «Bio Latina Certificadora», skal lyde: 

«Bio Latina Certificadora 

1.  Adresse: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Peru 

2.  Internettadresse: http://www.biolatina.com 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Peru PE-BIO-118 x x x x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

Bolivia BO-BIO-118 x x — x — — 

Nicaragua NI-BIO-118 x x — x — — 

Honduras HN-BIO-118 x — — x — — 

Colombia CO-BIO-118 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-118 x — — x — — 

Panama PA-BIO-118 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-118 x — — x — — 

Venezuela VE-BIO-118 x — — x — — 

El Salvador SV-BIO-118 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

12)  I teksten som gjelder «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», skal nr. 3 lyde: 

«CERES Certification of Environmental Standards GmbH 

1.  Adresse: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germany 

2.  Internettadresse: http://www.ceres-cert.com 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-140 x x — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-140 x — — x — — 

Bolivia BO-BIO-140 x x — x — — 

Bhutan BT-BIO-140 x — — x — — 

Chile CL-BIO-140 x x — x — — 

Kina CN-BIO-140 x x — x — — 

Colombia CO-BIO-140 x x — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-140 x x — x — — 

Ecuador EC-BIO-140 x x — x — — 

Egypt EG-BIO-140 x x — x — — 

Etiopia ET-BIO-140 x x — x — — 

Grenada GD-BIO-140 x x — x — — 

Indonesia ID-BIO-140 x x — x — — 

Jamaica JM-BIO-140 x x — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-140 x — — x — — 

Kenya KE-BIO-140 x x — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-140 x — — x — — 

Den tidligere 

jugoslaviske 

republikken 

Makedonia 

MK-BIO-140 x x — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

Mexico MX-BIO-140 x x — x — — 

Moldova MD-BIO-140 x x — x — — 

Marokko MA-BIO-140 x x — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-140 x x — x — — 

Paraguay PY-BIO-140 x x — x — — 

Peru PE-BIO-140 x x — x — — 

Filippinene PH-BIO-140 x x — x — — 

Russland RU-BIO-140 x x — x — — 

Rwanda RW-BIO-140 x x — x — — 

Saudi-Arabia SA-BIO-140 x x — x — — 

Serbia RS-BIO-140 x x — x — — 

Singapore SG-BIO-140 x x — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-140 x x — x — — 

Saint Lucia LC-BIO-140 x x — x — — 

Taiwan TW-BIO-140 x x — x — — 

Tanzania TZ-BIO-140 x x — x — — 

Thailand TH-BIO-140 x x — x — — 

Tyrkia TR-BIO-140 x x — x — — 

Uganda UG-BIO-140 x x — x — — 

Ukraina UA-BIO-140 x x — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-140 x x — x — — 

Vietnam VN-BIO-140 x x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

13)  Teksten som gjelder «Ecocert SA», skal lyde: 

«Ecocert SA 

1.  Adresse: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, France 

2.  Internettadresse: http://www.ecocert.com 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Algerie DZ-BIO-154 x — — x — — 

Andorra AD-BIO-154 x — — — — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-154 x — — x — — 

Benin BJ-BIO-154 x — — x — — 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-154 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

Brasil BR-BIO-154 x — — x x x 

Burkina Faso BF-BIO-154 x — — x — — 

Burundi BI-BIO-154 x — — x — — 

Kambodsja KH-BIO-154 x — — x — — 

Kamerun CM-BIO-154 x — — x — — 

Canada CA-BIO-154 — — — x — — 

Tsjad TD-BIO-154 x — — — — — 

Kina CN-BO-154 x — x x x x 

Colombia CO-BIO-154 x — — x — x 

Komorene KM-BIO-154 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-154 x — — x — — 

Kroatia HR-BIO-154 x — — x — — 

Cuba CU-BIO-154 x — — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-154 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-154 x — x x x — 

Fiji FJ-BIO-154 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-154 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-154 x — — x — — 

Guinea GN-BIO-154 x — — x — — 

Guyana GY-BIO-154 x — — x — — 

Haiti HT-BIO-154 x — — x — — 

India IN-BIO-154 — — x x — — 

Indonesia ID-BIO-154 x — — x — — 

Iran IR-BIO-154 x — — x — — 

Japan JP-BIO-154 — — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-154 x — — — — — 

Kenya KE-BIO-154 x — — x — — 

Kuwait KW-BIO-154 x — — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-154 x — — x — — 

Laos LA-BIO-154 x — — x — — 

Den tidligere 

jugoslaviske 

republikken 

Makedonia 

MK-BIO-154 x — — x — x 

Madagaskar MG-BIO-154 x — x x — — 

Malawi MW-BIO-154 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-154 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

Mali ML-BIO-154 x — — x — — 

Mauritius MU-BIO-154 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-154 x — — x — — 

Moldova MD-BIO-154 x — — x — — 

Monaco MC-BIO-154 — — — x — — 

Marokko MA-BIO-154 x — x x — x 

Mosambik MZ-BO-154 x — x x — — 

Namibia NA-BIO-154 x — — — — — 

Nepal NP-BIO-154 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-154 x — — — — x 

Paraguay PY-BIO-154 x — — x — — 

Peru PE-BIO-154 x — — x — — 

Filippinene PH-BIO-154 x — — x — — 

Russland RU-BIO-154 x — — — — — 

Rwanda RW-BIO-154 x — — x — — 

São Tomé og 

Príncipe 

ST-BIO-154 x — — x — — 

Saudi-Arabia SA-BIO-154 x — — x x x 

Senegal SN-BIO-154 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-154 x — — x — x 

Somalia SO-Bio-154 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-154 x — — x x x 

Sudan SD-BIO-154 x — — x — — 

Swaziland SZ-BIO-154 x — — x — — 

Syria SY-BIO-154 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-154 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-154 x — x x — — 

Togo TG-BIO-154 x — — x — — 

Tunisia TN-BIO-154 — — x x — — 

Tyrkia TR-BIO-154 x — x x x x 

Uganda UG-BIO-154 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-154 x — — — — — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-154 x — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-154 x — — — — — 

Vanuatu VU-BIO-154 x — — — — x 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

Vietnam VN-BIO-154 x — — x — — 

Zambia ZM-BIO-154 x — — x — — 

Zimbabwe ZW-BIO-154 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

14)  Teksten som gjelder «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality 

Certification Services (QCS)» skal lyde: 

«Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services 

(QCS) 

1.  Adresse: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604 United States 

2.  Internettadresse: http://www.qcsinfo.org 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-144 — — — x — — 

Ecuador EC-BIO-144 x — x — — — 

Guatemala GT-BIO-144 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-144 — — x — — — 

Mexico MX-BIO-144 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

15)  Teksten som gjelder «IBD Certifications Ltd», skal lyde: 

«IBD Certifications Ltd 

1.  Adresse: Rua Dr Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, Brazil 

2.  Internettadresse: http://www.ibd.com.br 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Brasil BR-BIO-122 x x — x x — 

Kina CN-BIO-122 x — — x x — 

Mexico MX-BIO-122 — x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

16)  Teksten som gjelder «IMO Control Latinoamérica Ltda.», skal lyde: 

«IMO Control Latinoamérica Ltda. 

1.  Adresse: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia 

2.  Internettadresse: http://www.imo.ch  
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3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Bolivia BO-BIO-123 x — — x — — 

Colombia CO-BIO-123 x — — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-123 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-123 x — — x — — 

Haiti HT-BIO-123 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-123 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-123 x — — x — — 

Peru PE-BIO-123 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-123 x — — x — — 

El Salvador SV-BIO-123 x — — x — — 

Venezuela VE-BIO-123 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

17)  Etter teksten som gjelder «IMO Control Private Limited», innsettes følgende tekst: 

«IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști 

1.  Adresse: 225 Sok. No:29 D:7 Bornova, 35040 Izmir, Turkey 

2.  Internettadresse: http://www.imo.ch 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Tyrkia TR-BIO-158 x x x x x x 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2016.» 

18)  Teksten som gjelder «Indocert», skal lyde: 

«Indocert 

1.  Adresse: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India 

2.  Internettadresse: http://www.indocert.org 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

India IN-BIO-148 — — x — x — 

Sri Lanka LK-BIO-148 x — — — — — 

Kambodsja KH-BIO-148 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, produkter som omfattes av vedlegg III, tang og tare 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.»  
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19)  Teksten som gjelder «Institute for Marketecology (IMO)», skal lyde: 

«Institute for Marketecology (IMO) 

1.  Adresse: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Switzerland 

2.  Internettadresse: http://www.imo.ch 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-143 x x — x — — 

Albania AL-BIO-143 x — — x — — 

Armenia AM-BIO-143 x — — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO -143 x — — x — — 

Bangladesh BD-BIO-143 x — x x — — 

Bolivia BO-BIO-143 x — — x — — 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-143 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-143 x x x x — x 

Burkina Faso BF-BIO-143 x — — — — — 

Kamerun CM-BIO-143 x — — — — — 

Canada CA-BIO-143 x — — x — — 

Chile CL-BIO-143 x x x x — x 

Kina CN-BIO-143 x x — x — x 

Colombia CO-BIO-143 x — — x — — 

Den demokratiske 

republikken Kongo 

CD-BIO-143 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-143 x — — x — — 

Kroatia HR-BIO-143 x — x x — x 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-143 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-143 x — x — — — 

El Salvador SV-BIO-143 x — — x — — 

Etiopia ET-BIO-143 x — — x — — 

Georgia GE-BIO-143 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-143 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-143 x — — x — — 

Haiti HT-BIO-143 x — — x — — 

India IN-BIO-143 — — x x — — 

Indonesia ID-BIO-143 x — — x — — 

Japan JP-BIO-143 x — — x — — 

Jordan JO-BIO-143 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-143 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

Kenya KE-BIO-143 x — — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-143 x — — x — — 

Liechtenstein LI-BIO-143 x — — — — — 

Mali ML-BIO-143 x — — — — — 

Mexico MX-BIO-143 x — — x — — 

Marokko MA-BIO-143 x — — x — — 

Namibia NA-BIO-143 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-143 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-143 x — — x — — 

Niger NE-BIO-143 x — — x — — 

Nigeria NG-BIO-143 x — — x — — 

De okkuperte 

palestinske 

områdene 

PS-BIO-143 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-143 x — — x — — 

Peru PE-BIO-143 x — x x — — 

Filippinene PH-BIO-143 x — — x — — 

Russland RU-BIO-143 x — — x — x 

Sierra Leone SL-BIO-143 x — — x — — 

Singapore SG-BIO-143 — — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-143 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-143 x — — x — — 

Sudan SD-BIO-143 x — — x — — 

Surinam SR-BIO-143 x — — x — — 

Syria SY-BIO-143 x — — — — — 

Tadsjikistan TJ-BIO-143 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-143 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-143 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-143 — — — x — — 

Togo TG-BIO-143 x — — x — — 

Uganda UG-BIO-143 x — — x — x 

Ukraina UA-BIO-143 x x — x — x 

Usbekistan UZ-BIO-143 x — — x — x 

Venezuela VE-BIO-143 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-143 x — x x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.»  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/301 

 

20)  Teksten som gjelder «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», skal lyde: 

«Istituto Certificazione Etica e Ambientale 

1.  Adresse: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italy 

2.  Internettadresse: http://www.icea.info 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-115 x — — x — — 

Armenia AM-BIO-115 — x — x — — 

Ecuador EC-BIO-115 x — — x — — 

Japan JP-BIO-115 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-115 x — — — — — 

Libanon LB-BIO-115 — — — x — — 

Madagaskar MG-BIO-115 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-115 — — — x — — 

Mexico MX-BIO-115 x x — x — — 

Moldova MD-BIO-115 x — — x — — 

Russland RU-BIO-115 x x — x — — 

San Marino SM-BIO-115 — — — x — — 

Senegal SN-BIO-115 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-115 x — — x — — 

Syria SY-BIO-115 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-115 — — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-115 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-115 x — — x — — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-115 x x — x — — 

Uruguay UY-BIO-115 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-115 — — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

21)  Teksten som gjelder «Lacon GmbH», skal lyde: 

«LACON GmbH 

1.  Adresse: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Germany 

2.  Internettadresse: http://www.lacon-institut.com  
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3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-134 x — — x — — 

Bangladesh BD-BIO-134 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-134 — x — — — — 

Burkina Faso BF-BIO-134 x — — x — — 

Kroatia HR-BIO-134 x x — x — — 

Ghana GH-BIO-134 x — — — — — 

India IN-BIO-134 — x — — — — 

Kasakhstan KZ-BIO-134 x — — — — — 

Madagaskar MG-BIO-134 x — — — — — 

Mali ML-BIO-134 x — — — — — 

Mexico MX-BIO-134 x x — — — — 

Marokko MA-BIO-134 x — — x — — 

Namibia NA-BIO-134 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-134 x — — x — — 

Russland RU-BIO-134 x — — — — — 

Serbia RS-BIO-134 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-134 x — — x — — 

Togo TG-BIO-134 x — — — — — 

Tyrkia TR-BIO-134 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-134 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

22)  Teksten som gjelder «Organic agriculture certification Thailand», skal lyde: 

«Organic agriculture certification Thailand 

1.  Adresse: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, 

Nonthaburi 11000, Thailand 

2.  Internettadresse: http://www.actorganic-cert.or.th 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Burma/Myanmar MM-BIO-121 — — — x — — 

Indonesia ID-BIO-121 x — — x — — 

Laos LA-BIO-121 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-121 — — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

Nepal NP-BIO-121 — — — x — — 

Thailand TH-BIO-121 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-121 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

23)  Teksten som gjelder «Organización Internacional Agropecuaria», skal lyde: 

«Organización Internacional Agropecuaria 

1.  Adresse: Av. Santa Fe 830 - (B1641ABN) – Acassuso, Buenos Aires — Argentina 

2.  Internettadresse: http://www.oia.com.ar 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Argentina AR-BIO-110 — — — x — — 

Brasil BR-BIO-110 x — — — — — 

Uruguay UY-BIO-110 x x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

24)  Etter teksten som gjelder «Quality Assurance International», innsettes følgende tekst: 

«SGS Austria Controll-Co. GmbH 

1.  Adresse: Diefenbachgasse 35, 1150 Wien, Austria 

2.  Internettadresse: http://www.sgs-kontrolle.at 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Armenia AM-BIO-159 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-159 x — — x — — 

Republikken 

Moldova 

MD-BIO-159 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-159 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-159 x x — x — — 

Ukraina UA-BIO-159 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2016.» 

25)  Teksten som gjelder «Suolo e Salute srl», skal lyde: 

«Suolo e Salute srl 

1.  Adresse: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU) Italy 

2.  Internettadresse: http://www.suoloesalute.it  
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3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

San Marino SM-BIO-150 x — — — — — 

Senegal SN-BIO-150 x — — — — — 

Serbia RS-BIO-150 x — — — — — 

Ukraina UA-BIO-150 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

26)  Etter teksten som gjelder «Suolo e Salute srl», innsettes følgende tekst: 

«TÜV Nord Integra 

1.  Adresse: Statiestraat 164, 2600 Berchem (Antwerp), Belgium 

2.  Internettadresse: http://www.tuv-nord-integra.com 

3.  Tredjestater, kodenumre og berørte produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Egypt EG-BIO-160 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-160 x — — x — — 

Jordan JO-BIO-160 x — — x — — 

Mali ML-BIO-160 x — — x — — 

Curaçao CW-BIO-160 x — — x — — 

Senegal SN-BIO-160 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2016. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 392/2013 

av 29. april 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 med hensyn til kontrollordningen for økologisk 

produksjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF) 

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 

bokstav c) og d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 28 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 834/2007 skal driftsansvarlige som produserer, 

bearbeider, lagrer, bringer i omsetning, importerer eller 

eksporterer produkter framstilt i samsvar med produk-

sjonsreglene i nevnte forordning, la foretaket omfattes 

av kontrollordningen nevnt i artikkel 27 i nevnte forord-

ning. Nærmere regler for anvendelsen av nevnte 

kontrollordning er fastsatt i avdeling IV i kommisjons-

forordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produk-

sjon og merking av økologiske produkter med hensyn til 

økologisk produksjon, merking og kontroll(2). 

2) De driftsansvarlige skal i henhold til denne kontroll-

ordningen underrette vedkommende myndighet om sin 

virksomhet, herunder om relevant kontrollorgan, og 

undertegne en erklæring om at de overholder reglene for 

økologisk produksjon og at de godtar anvendelse av 

tiltak ved overtredelser eller uregelmessigheter. 

3) I henhold til artikkel 30 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 skal det utveksles opplysninger om uregel-

messigheter og overtredelser som påvirker et produkts 

økologiske status. For å øke effektiviteten bør de 

driftsansvarlige underrette sine kontrollmyndigheter 

eller -organer om alle uregelmessigheter og over-

tredelser som påvirker den økologiske statusen for deres 

produkt, herunder for økologiske produkter de mottar 

fra andre driftsansvarlige. 

4) På bakgrunn av de erfaringene som er gjort med 

gjennomføringen av kontrollordningen og av hensyn til 

den økologiske sektoren, bør det fastsettes et minste 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 118 av 30.4.2013, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

antall prøver som kontrollmyndighetene eller kontroll-

organene hvert år bør ta og analysere på grunnlag av en 

generell vurdering av risikoen for manglende over-

holdelse av reglene for økologisk produksjon. Dersom 

kontrollmyndighetene eller kontrollorganene har 

mistanke om bruk av produkter som ikke er tillatt etter 

reglene for økologisk produksjon, bør de ta og analysere 

prøver av de berørte produktene. I slike tilfeller bør det 

ikke være et minste antall prøver. Kontrollmyndigheter 

eller kontrollorganer kan også ta og analysere prøver i 

ethvert annet tilfelle for å undersøke manglende over-

holdelse av Unionens krav til økologisk produksjon. 

5) På bakgrunn av de erfaringene som er gjort med 

gjennomføringen av kontrollordningen og av hensyn til 

den økologiske sektoren, bør det legges til rette for 

oversending av relevante opplysninger i de tilfellene der 

den driftsansvarlige eller dennes underleverandører 

kontrolleres av forskjellige kontrollmyndigheter eller 

kontrollorganer, eller dersom den driftsansvarlige eller 

dennes underleverandører bytter kontrollmyndighet eller 

kontrollorgan. For at kontrollordningen skal fungere, 

bør det være mulig å utveksle opplysninger og over-

sende de driftsansvarliges kontrolljournaler på en 

hensiktsmessig måte, samtidig som kravene til vern av 

personopplysninger overholdes i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbin-

delse med behandling av personopplysninger og om fri 

utveksling av slike opplysninger(3). Driftsansvarlige bør 

godta at data og alle opplysninger om dem og deres 

virksomhet oversendes og utveksles innenfor rammen 

av kontrollordningen. 

6) For å sikre en ensartet anvendelse av kontrollordningen 

og for å unngå tvetydigheter bør en definisjon av 

begrepet «kontrolljournal» tas inn i forordning (EF) 

nr. 889/2008. 

7) Det vises til elektronisk attestering i artikkel 29 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder typen 

underlagsdokumenter. Det er nødvendig å klargjøre at 

det ved elektronisk attestering ikke er nødvendig å kreve 

underskrift på underlagsdokumentet dersom underlags-

dokumentets ekthet kan fastslås på annet vis ved hjelp 

av en elektronisk metode som ikke kan forfalskes.  

  

(3) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

2019/EØS/47/24 
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8) Erfaringen viser at det er behov for klargjøring med 

hensyn til utvekslingen av opplysninger mellom 

medlemsstater i tilfeller der en medlemsstat konstaterer 

uregelmessigheter eller overtredelser i forbindelse med 

produkter som er importert i samsvar med artikkel 33 

nr. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, eller 

artikkel 19 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 

av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 

med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater(1). 

9) I tillegg bør prosedyren for utveksling av opplysninger 

mellom medlemsstater klargjøres ved tilfeller av uregel-

messigheter eller overtredelser idet det tas hensyn til 

beste praksis som er utviklet siden 2009. 

10) For å sikre samsvar med artikkel 33 nr. 1 i kommisjons-

forordning (EU) nr. 65/2011 av 27. januar 2011 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 1698/2005 med hensyn til 

kontroller og overholdelse av andre vilkår i forbindelse 

med støttetiltak for utvikling av landdistriktene(2), er det 

viktig å klargjøre at medlemsstatene bør sørge for at 

betalingsorganet får de nødvendige opplysningene om 

de kontrollene som er utført, med mindre det er 

betalingsorganet som står for kontrollene. 

11) I samsvar med artikkel 44 nr. 1 bokstav a) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004(3) skal medlemsstatene i sine årsrapporter 

angi eventuelle endringer av sine flerårige nasjonale 

kontrollplaner for å ta hensyn blant annet til ny lovgiv-

ning. Kommisjonen bør ha de nødvendige dataene og 

opplysningene om det tilsynet som medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter utfører i forbindelse med 

økologisk produksjon. Det bør derfor stilles krav om at 

medlemsstatene endrer sine nasjonale kontrollplaner til 

å omfatte slikt tilsyn, og om at de angir disse endringene 

og de relevante opplysningene om økologisk produksjon 

i årsrapporten nevnt i artikkel 44 i forordning (EF) 

nr. 882/2004. Medlemsstatene bør ha anledning til å 

presentere nevnte opplysninger om økologisk produk-

sjon i et eget kapittel i sine nasjonale kontrollplaner og i 

årsrapporten. 

12) I tillegg til de forpliktelsene som gjelder kontrollene 

angitt i forordning (EF) nr. 882/2004, angir avdeling V i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og forordning (EF) 

nr. 889/2008 mer spesifikke bestemmelser om kontroll-

tiltakene i den økologiske sektoren. Vedkommende 

myndighet kan delegere kontrolloppgaver til kontroll-

organer som er private. Forordning (EF) nr. 834/2007 

fastsetter mer detaljerte krav og forpliktelser som hvert 

enkelt kontrollorgan i så tilfelle skal oppfylle. 

13) Erfaringen har vist at de særlige bestemmelsene om 

kontroll av økologisk produksjon bør være mer 

  

(1) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

(2) EUT L 25 av 28.1.2011, s. 8. 

(3) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

detaljerte, særlig for å styrke vedkommende myndighe-

ters tilsyn med de kontrollorganene som er delegert 

kontrolloppgaver. Disse bestemmelsene bør inngå som 

ensartede minstekrav i medlemsstatenes kontroll-

ordninger utarbeidet i samsvar med artikkel 27 i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

14) Medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør ha 

dokumenterte prosedyrer for delegering av oppgaver til 

kontrollorganer og overvåking av dem for å sikre at 

kravene i lovgivningen overholdes. 

15) Utvekslingen av opplysninger i medlemsstatene, 

mellom medlemsstatene og mellom medlemsstatene og 

Kommisjonen om vedkommende myndigheters tilsyn 

bør forbedres, og ensartede minstekrav bør vedtas. 

16) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

17) For at kontrollordningene skal være effektive bør de 

tilleggselementene som innføres ved denne forordning, 

og som skal inngå i forpliktelsen i den erklæringen som 

den driftsansvarlige skal underskrive i samsvar med 

artikkel 63 nr. 2 i forordning (EF) nr. 889/2008, også 

gjelde for driftsansvarlige som har underskrevet nevnte 

erklæring før denne forordnings anvendelsesdato. 

18) For å sikre en smidig overgang fra dagens kontroll-

ordning til den nye ordningen bør denne forordning få 

anvendelse fra 1. januar 2014. 

19) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 889/2008 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 skal ny bokstav s) lyde: 

«s) «kontrolljournal» alle opplysninger og dokumenter som 

innenfor rammen av kontrollordningen oversendes til 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter eller til 

kontrollmyndighetene og kontrollorganene av en 

driftsansvarlig som omfattes av kontrollordningen nevnt 

i artikkel 28 i forordning (EF) nr. 834/2007, herunder 

alle relevante opplysninger og dokumenter som gjelder 

den driftsansvarlige eller dennes virksomhet, og som 

innehas av vedkommende myndigheter, kontroll-

myndigheter og kontrollorganer, med unntak av opplys-

ninger og dokumenter som ikke er relevante for 

kontrollordningens funksjon.» 

2)  I artikkel 63 nr. 2 første ledd skal nye bokstaver d)–h) lyde:   
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«d) å godta, i tilfeller der den driftsansvarlige og/eller 

dennes underleverandører i samsvar med den berørte 

medlemsstatens kontrollordning kontrolleres av 

forskjellige kontrollmyndigheter eller kontrollorganer, 

at det utveksles opplysninger mellom disse 

myndighetene eller organene, 

e)  å godta, i tilfeller der den driftsansvarlige og/eller 

dennes underleverandører bytter kontrollmyndighet 

eller kontrollorgan, at deres kontrolljournal over-

sendes til etterfølgende kontrollmyndighet eller 

kontrollorgan, 

f)  å godta, i tilfeller der den driftsansvarlige trekker seg 

fra kontrollordningen, straks å underrette den berørte 

vedkommende myndigheten og kontrollmyndigheten 

eller kontrollorganet, 

g)  å godta, i tilfeller der den driftsansvarlige trekker seg 

fra kontrollordningen, at kontrolljournalen oppbevares 

i et tidsrom på minst fem år, 

h)  å godta å underrette den eller de berørte kontroll-

myndighetene eller det eller de berørte kontroll-

organene om eventuelle uregelmessigheter eller over-

tredelser som påvirker den økologiske statusen for 

deres produkt eller økologiske produkter de mottar fra 

andre driftsansvarlige eller underleverandører.» 

3)  Artikkel 65 nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet skal ta og 

analysere prøver for å undersøke om det forekommer 

produkter eller produksjonsmetoder som ikke er godkjent i 

henhold til reglene for økologisk produksjon eller for å 

undersøke mulig forurensning fra produkter som ikke er 

godkjent for økologisk produksjon. Det antallet prøver som 

hvert år skal tas og analyseres av kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet, skal tilsvare minst 5 % av det antallet 

driftsansvarlige som er underlagt deres kontroll. Utvalget 

av driftsansvarlige det skal tas prøver hos, skal baseres på 

en generell vurdering av risikoen for manglende over-

holdelse av reglene for økologisk produksjon. I denne 

generelle vurderingen skal det tas hensyn til alle ledd i 

produksjon, bearbeiding og distribusjon. 

 Kontrollmyndigheten eller -organet skal ta og analysere 

prøver i hvert tilfelle der det er mistanke om at det er brukt 

produkter eller metoder som ikke er tillatt i økologisk 

produksjon. I slike tilfeller skal det ikke være et minste 

antall prøver som skal tas og analyseres. 

 Prøver kan også tas og analyseres av kontrollmyndigheten 

eller kontrollorganet i alle andre tilfeller for å undersøke 

om det forekommer produkter eller produksjonsmetoder 

som ikke er godkjent i henhold til reglene for økologisk 

produksjon eller for å undersøke mulig forurensning fra 

produkter som ikke er godkjent for økologisk produksjon.» 

4)  I artikkel 68 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

 «I forbindelse med elektronisk attestering som nevnt i 

artikkel 29 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, er det ikke 

nødvendig å kreve underskriften i felt 8 i underlags-

dokumentet dersom underlagsdokumentets ekthet kan 

fastslås på annet vis ved hjelp av en elektronisk metode 

som ikke kan forfalskes.» 

5)  Artikkel 92 og 92a skal lyde: 

 «Artikkel 92 

 Utveksling av opplysninger mellom kontroll-

myndigheter, kontrollorganer og vedkommende 

myndigheter 

 1.  Dersom den driftsansvarlige og/eller dennes 

underleverandører kontrolleres av forskjellige kontroll-

myndigheter eller kontrollorganer, skal kontroll-

myndighetene eller kontrollorganene utveksle relevante 

opplysninger om den virksomheten de kontrollerer. 

 2.  Dersom driftsansvarlige og/eller deres 

underleverandører bytter kontrollmyndighet eller kontroll-

organ, skal dette umiddelbart meddeles vedkommende 

myndighet av de berørte kontrollmyndighetene eller 

kontrollorganene. 

 Foregående kontrollmyndighet eller kontrollorgan skal 

overlevere de relevante delene av den berørte driftsansvar-

liges kontrolljournal og rapportene nevnt i artikkel 63 nr. 2 

annet ledd til etterfølgende kontrollmyndighet eller 

kontrollorgan. 

 Den nye kontrollmyndigheten eller det nye kontrollorganet 

skal påse at avvik som er anført i rapporten fra foregående 

kontrollmyndighet eller kontrollorgan, er blitt eller blir tatt 

hånd om av den driftsansvarlige. 

 3.  Dersom en driftsansvarlig trekker seg fra kontroll-

ordningen, skal den driftsansvarliges kontrollmyndighet 

eller kontrollorgan umiddelbart underrette vedkommende 

myndighet. 

 4.  Dersom en kontrollmyndighet eller et kontrollorgan 

konstaterer uregelmessigheter eller overtredelser som 

påvirker produktenes økologiske status, skal den eller det 

umiddelbart underrette vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten som har utnevnt eller godkjent kontroll-

myndigheten eller -organet i samsvar med artikkel 27 i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

 Nevnte vedkommende myndighet kan på eget initiativ også 

kreve alle andre opplysninger om uregelmessigheter eller 

overtredelser. 

 Dersom den påviser uregelmessigheter eller overtredelser i 

forbindelse med produkter som hører under andre kontroll-

myndigheter eller kontrollorganer, skal den også underrette 

disse myndighetene eller organene umiddelbart. 

 5.  Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak og 

fastsette dokumenterte prosedyrer for utveksling av opplys-

ninger mellom alle kontrollmyndigheter som de har utpekt 

og/eller alle kontrollorganer som de har godkjent i samsvar 

med artikkel 27 i forordning (EF) nr. 834/2007, herunder 

prosedyrer for utveksling av opplysninger for å kontrollere 

underlagsdokumentene nevnt i artikkel 29 nr. 1 i nevnte 

forordning.  
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 6.  Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak og 

fastsette dokumenterte prosedyrer for å sikre at opplys-

ninger om resultatene av inspeksjoner og besøk nevnt i 

artikkel 65 i denne forordning, meddeles betalingsorganet i 

samsvar med betalingsorganets behov som fastsatt i 

artikkel 33 nr. 1 i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 65/2011(*). 

 Artikkel 92a 

 Utveksling av opplysninger mellom ulike medlemsstater 

og Kommisjonen 

 1.  Dersom en medlemsstat konstaterer uregelmes-

sigheter eller overtredelser når det gjelder anvendelsen av 

denne forordning på et produkt som kommer fra en annen 

medlemsstat og som er påført opplysninger som nevnt i 

avdeling IV i forordning (EF) nr. 834/2007, og i denne 

forordnings avdeling III og/eller vedlegg XI, skal den 

umiddelbart underrette den medlemsstaten som har utpekt 

kontrollorganet eller godkjent kontrollmyndigheten, de 

øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om dette ved hjelp 

av systemet nevnt i artikkel 94 nr. 1 i denne forordning. 

 2.  Dersom en medlemsstat konstaterer uregelmes-

sigheter eller overtredelser når det gjelder hvorvidt 

produkter som er importert i samsvar med artikkel 33 nr. 2 

eller 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, oppfyller kravene i 

nevnte forordning eller forordning (EF) nr. 1235/2008, skal 

den umiddelbart underrette de øvrige medlemsstatene og 

Kommisjonen om dette ved hjelp av systemet nevnt i 

artikkel 94 nr. 1 i denne forordning. 

 3. Dersom en medlemsstat konstaterer uregelmessigheter 

eller overtredelser når det gjelder hvorvidt produkter som er 

importert i samsvar med artikkel 19 i forordning (EF) 

nr. 1235/2008, oppfyller kravene i nevnte forordning og 

forordning (EF) nr. 834/2007, skal den umiddelbart 

underrette den medlemsstaten som har utstedt godkjennin-

gen, de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om dette 

ved hjelp av systemet nevnt i artikkel 94 nr. 1 i denne 

forordning. Dersom den påviste uregelmessigheten eller 

overtredelsen gjelder produkter som medlemsstaten selv har 

gitt tillatelse til i henhold til artikkel 19 i forordning (EF) 

nr. 1235/2008, skal underretningen sendes til de øvrige 

medlemsstatene og Kommisjonen. 

 4.  Den medlemsstaten som i samsvar med nr. 1 eller  

3 mottar en melding om produkter som ikke er i samsvar 

med reglene, eller den medlemsstaten som i henhold til 

artikkel 19 i forordning (EF) nr. 1235/2008 har utstedt 

tillatelse til et produkt som det er påvist uregelmessigheter 

eller overtredelser i forbindelse med, skal undersøke 

bakgrunnen for disse uregelmessighetene eller over-

tredelsene. Den skal umiddelbart treffe egnede tiltak. 

 Den skal underrette den medlemsstaten som har sendt 

meldingen, de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om 

resultatet av undersøkelsen og om de tiltakene som er 

truffet, ved hjelp av systemet nevnt i artikkel 94 nr. 1. 

Svaret skal sendes innen 30 kalenderdager fra datoen for 

den opprinnelige meldingen. 

 5.  Den medlemsstaten som har sendt den opprinnelige 

meldingen, kan ved behov be den svarende medlemsstaten 

om ytterligere opplysninger. Under alle omstendigheter 

skal den medlemsstaten som har sendt den opprinnelige 

meldingen, etter å ha mottatt svar eller ytterligere 

opplysninger fra den underrettede medlemsstaten, foreta de 

nødvendige oppføringene og ajourføringene i systemet 

nevnt i artikkel 94 nr. 1. 

 Artikkel 92b 

 Offentliggjøring av opplysninger 

 Medlemsstatene skal på en hensiktsmessig måte, også via 

internett, gjøre de ajourførte listene nevnt i artikkel 28 nr. 5 

i forordning (EF) nr. 834/2007 offentlig tilgjengelig, med 

ajourførte underlagsdokumenter for hver driftsansvarlig 

som fastsatt i artikkel 29 nr. 1 i nevnte forordning, og 

benytte malen fastsatt i vedlegg XII til denne forordning. 

Medlemsstatene skal behørig overholde kravene til vern av 

personopplysninger som fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF(**). 

 ____________  

(*)  EUT L 25 av 28.1.2011, s. 8. 

(**) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.» 

6)  I avdeling IV skal nytt kapittel 9 lyde: 

 «KAPITTEL 9 

 Vedkommende myndigheters tilsyn 

 Artikkel 92c 

 Tilsynsvirksomhet overfor kontrollorganer 

 1.  Den tilsynsvirksomheten som utøves av ved-

kommende myndigheter som delegerer kontrolloppgaver til 

kontrollorganer i samsvar med artikkel 27 nr. 4 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 834/2007, skal fokusere på å evaluere 

disse kontrollorganenes driftsmessige ytelser idet det tas 

hensyn til resultatene av arbeidet i det nasjonale akkredi-

teringsorganet som nevnt i artikkel 2 nr. 11 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(*). 

 Denne tilsynsvirksomheten skal omfatte en vurdering av 

kontrollorganenes interne prosedyrer for kontroll, forvalt-

ning og undersøkelse av kontrolljournaler på bakgrunn av 

forpliktelsene fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007, og 

kontroll av hvordan avvik og klager håndteres. 

 2.  Vedkommende myndigheter skal kreve at kontroll-

organene framlegger dokumentasjon på sin prosedyre for 

risikoanalyse. 

 Prosedyren for risikoanalyse skal være slik utformet at: 

a)  resultatet av risikoanalysen kan danne grunnlag for å 

fastsette hyppigheten av uanmeldte eller anmeldte 

årlige inspeksjoner og besøk,  
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b)  det i samsvar med artikkel 65 nr. 4 gjennomføres 

ytterligere vilkårlige kontrollbesøk hos minst 10 % av 

de driftsansvarlige som omfattes av kontrakt, i samsvar 

med risikokategorien, 

c)  minst 10 % av alle inspeksjoner og besøk som foretas i 

henhold til artikkel 65 nr. 1 og 4, er uanmeldt, 

d)  utvalget av driftsansvarlige som skal få uanmeldte 

inspeksjoner og besøk, fastsettes på grunnlag av 

risikoanalysen, og at disse planlegges i samsvar med 

risikonivået. 

 3.  Vedkommende myndigheter som delegerer kontroll-

oppgaver til kontrollorganer, skal kontrollere at kontroll-

organenes medarbeidere har tilstrekkelig kunnskap, 

herunder kunnskap om risikofaktorer som kan påvirke 

produktenes økologiske status, kvalifikasjoner, utdanning 

og erfaring med hensyn til økologisk produksjon generelt 

og relevante EU-regler spesielt, og at det finnes hensikts-

messige regler for rotasjon blant inspektørene. 

 4.  Vedkommende myndigheter skal ha dokumenterte 

prosedyrer for delegering av oppgaver til kontrollorganer i 

samsvar med artikkel 27 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 og for tilsynet i samsvar med denne artikkel, 

med detaljerte regler for de opplysningene som skal 

oversendes av kontrollorganene. 

 Artikkel 92d 

 Liste over tiltak ved uregelmessigheter og overtredelser 

 Vedkommende myndigheter skal vedta og oversende til de 

kontrollorganene som er delegert kontrolloppgaver, en liste 

som minst gir en oversikt over overtredelser og uregelmes-

sigheter som kan påvirke produktenes økologiske status, og 

tilhørende tiltak som skal anvendes av kontrollorganene 

ved overtredelser eller uregelmessigheter hos drifts-

ansvarlige som de kontrollerer, og som driver med 

økologisk produksjon. 

 Vedkommende myndigheter kan på eget initiativ ta andre 

relevante opplysninger med på listen. 

 Artikkel 92e 

 Årlig inspeksjon av kontrollorganer 

 Vedkommende myndigheter skal organisere en årlig 

inspeksjon av kontrollorganer som er delegert kontroll-

oppgaver i samsvar med artikkel 27 nr. 4 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 834/2007. Vedkommende myndighet 

skal ved den årlige inspeksjonen ta hensyn til arbeidet i det 

nasjonale akkrediteringsorganet som nevnt i artikkel 2 

nr. 11 i forordning (EF) nr. 765/2008. Ved den årlige 

inspeksjonen skal vedkommende myndighet særlig 

kontrollere følgende: 

a)  at kontrollorganets standard kontrollrutiner som 

kontrollorganet har lagt fram for vedkommende 

myndighet i samsvar med artikkel 27 nr. 6 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 834/2007, blir overholdt, 

b)  at kontrollorganet har et tilstrekkelig antall behørig 

kvalifiserte og erfarne medarbeidere i samsvar med 

artikkel 27 nr. 5 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 834/2007, og at opplæring om hvilke risikoer som 

kan påvirke produktenes økologiske status, er 

gjennomført, 

c)  at kontrollorganet har og følger dokumenterte 

prosedyrer og maler for: 

i) den årlige risikoanalysen i samsvar med artikkel 27 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, 

ii) utarbeiding av en risikobasert prøvetakingsstrategi 

samt utføring av prøvetaking og laboratorie-

analyser, 

iii) utveksling av opplysninger med andre kontroll-

organer og med vedkommende myndighet, 

iv) innledende kontroller og oppfølgingskontroller av 

driftsansvarlige som de kontrollerer, 

v) anvendelse og oppfølging av den listen over tiltak 

som skal anvendes ved overtredelser eller uregel-

messigheter, 

vi) overholdelse av kravene til vern av person-

opplysninger for driftsansvarlige som er underlagt 

deres kontroll i henhold til bestemmelsene i den 

medlemsstaten der vedkommende myndighet har 

sin virksomhet, og i samsvar med direktiv 

95/46/EF. 

 Artikkel 92f 

 Opplysninger om økologisk produksjon i den flerårige 

nasjonale kontrollplanen og årsrapporten 

 Medlemsstatene skal sikre at deres flerårige nasjonale 

kontrollplaner nevnt i artikkel 41 i forordning (EF) 

nr. 882/2004 omfatter tilsyn med de kontrollene som er 

gjennomført av den økologiske produksjonen i samsvar 

med denne forordning, og at de særlige opplysningene om 

dette tilsynet, heretter kalt «økologiske opplysninger», tas 

med i årsrapporten nevnt i artikkel 44 i forordning (EF) 

nr. 882/2004. De økologiske opplysningene skal omfatte 

emnene oppført i vedlegg XIIIb til denne forordning. 

 De økologiske opplysningene skal baseres på opplysninger 

om de kontrollene som kontrollorganene og/eller kontroll-

myndighetene har gjennomført, og på revisjon foretatt av 

vedkommende myndighet. 

 Opplysningene skal framlegges i henhold til malene fastsatt 

i vedlegg XIIIc til denne forordning fra og med 2015 for 

året 2014. 

 Medlemsstatene kan sette de økologiske opplysningene inn 

som et økologisk kapittel i sin nasjonale kontrollplan og 

årsrapport. 

 ____________  

(*) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30.» 

7)  Teksten i vedlegget til denne forordning settes inn som 

vedlegg XIIIb og XIIIc. 
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Artikkel 2 

Overgangsbestemmelse 

Bokstav d)–h) i artikkel 63 nr. 2 første ledd i forordning (EF) nr. 889/2008 som innføres ved artikkel 1 

nr. 2 i denne forordning, får også anvendelse på driftsansvarlige som har undertegnet erklæringen nevnt i 

artikkel 63 nr. 2 i forordning (EF) nr. 889/2008, før denne forordnings anvendelsesdato. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

«VEDLEGG XIIIb 

Emner som den nasjonale vedkommende myndigheten skal behandle i de økologiske opplysningene, som nevnt i 

artikkel 92f 

1.  Opplysninger om vedkommende myndighet for den økologiske produksjonen 

– hvilket organ som er vedkommende myndighet 

– tilgjengelige ressurser for vedkommende myndighet 

– beskrivelse av revisjoner som er utført av vedkommende myndighet (hvordan, av hvem) 

– vedkommende myndighets dokumenterte prosedyre 

2.  Beskrivelse av kontrollordningen for økologisk produksjon 

– ordning med kontrollorganer og/eller kontrollmyndigheter 

– registrerte driftsansvarlige som omfattes av kontrollordningen — minste antall årlige inspeksjoner 

– hvordan den risikobaserte metoden anvendes 

3.  Opplysninger om kontrollorganer/-myndigheter 

– liste over kontrollorganer/-myndigheter 

– oppgaver delegert til kontrollorganer / overført til kontrollmyndigheter 

– tilsyn med delegerte kontrollorganer (av hvem og hvordan) 

– samordning av virksomheten i tilfeller der det er mer enn ett kontrollorgan eller én kontrollmyndighet 

– opplæring av personale som skal utføre kontrollene 

– meldte/uanmeldte inspeksjoner og besøk 

 ______  
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VEDLEGG XIIIc 

Maler for økologiske opplysninger nevnt i artikkel 92f 

Rapport om offisielle kontroller i økologisk sektor Stat: 

År: 

1)  Opplysninger om kontroller av driftsansvarlige: 
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(*) Med produsenter av landbruksvarer menes rene produsenter av landbruksvarer, produsenter som også er foredlingsvirksomheter, produsenter som også er importører, og andre produsenter med blandet virksomhet som ikke er klassifisert annet 

sted. 

(**) Med foredlingsvirksomheter menes rene foredlingsvirksomheter, foredlingsvirksomheter som også er importører, og andre foredlingsvirksomheter med blandet virksomhet som ikke er klassifisert annet sted. 

(***) Med andre driftsansvarlige menes forhandlere (grossister, detaljister) og andre driftsansvarlige som ikke er klassifisert annet sted. 

 

K
o

d
en

u
m

m
e
r 

fo
r 

k
o
n

tr
o
ll

o
rg

an
 

el
le

r 
k
o
n
tr

o
ll

m
y
n
d
ig

h
et

 e
ll

e
r 

n
av

n
 p

å 
v
ed

k
o
m

m
en

d
e 

m
y
n
d
ig

h
e
t 

Antall registrerte driftsansvarlige Antall analyserte prøver 
Antall prøver som tyder på brudd på forordning (EF) nr. 834/2007 og (EF) 

nr. 1235/2008 
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Til 
sammen 

                  

(*) Med produsenter av landbruksvarer menes rene produsenter av landbruksvarer, produsenter som også er foredlingsvirksomheter, produsenter som også er importører, og andre produsenter med blandet virksomhet som ikke er klassifisert annet 

sted. 

(**) Med foredlingsvirksomheter menes rene foredlingsvirksomheter, foredlingsvirksomheter som også er importører, og andre foredlingsvirksomheter med blandet virksomhet som ikke er klassifisert annet sted. 

(***) Med andre driftsansvarlige menes forhandlere (grossister, detaljister) og andre driftsansvarlige som ikke er klassifisert annet sted. 
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02 

                        

MS-BIO-
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Til sammen                         

(*) Med produsenter av landbruksvarer menes rene produsenter av landbruksvarer, produsenter som også er foredlingsvirksomheter, produsenter som også er importører, og andre produsenter med blandet virksomhet som ikke er klassifisert annet 

sted. 

(**) Med foredlingsvirksomheter menes rene foredlingsvirksomheter, foredlingsvirksomheter som også er importører, og andre foredlingsvirksomheter med blandet virksomhet som ikke er klassifisert annet sted. 

(***) Med andre driftsansvarlige menes forhandlere (grossister, detaljister) og andre driftsansvarlige som ikke er klassifisert annet sted. 

(1) Bare uregelmessigheter og overtredelser som kan påvirke produktenes økologiske status og/eller har medført at et tiltak er blitt iverksatt, er medregnet. 

(2) Dersom det påvises en uregelmessighet med hensyn til oppfyllelse av kravene i denne forordning, skal kontrollmyndigheten eller kontrollorganet sikre at det ikke vises til økologisk produksjonsmetode i merkingen av eller reklamen for hele 

det partiet eller den produksjonsperioden som berøres av uregelmessigheten, når dette vil stå i forhold til betydningen av det kravet som ikke er oppfylt, samt til uregelmessighetens art og særlige omstendigheter (som nevnt i artikkel 30 nr. 1 

første ledd i forordning (EF) nr. 834/2007). 

(3) Dersom det påvises en alvorlig overtredelse eller en overtredelse som har langvarig virkning, skal kontrollmyndigheten eller kontrollorganet forby den berørte driftsansvarlige å markedsføre produkter som viser til økologisk 

produksjonsmetode i merkingen eller reklamen, for en periode som skal avtales med vedkommende myndighet i medlemsstaten (som nevnt i artikkel 30 nr. 1 annet ledd i forordning (EF) nr. 834/2007).   
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2)  Opplysninger om tilsyn og revisjoner: 
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(Antall journaler som er kontrollert hos 

driftsansvarlige) 

Antall tilsynsrevisjoner(2) Antall observasjonsbesøk ved inspeksjoner(3) 
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MS-BIO-01                          

MS-BIO-02                          
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Til sammen                          

(*) Med produsenter av landbruksvarer menes rene produsenter av landbruksvarer, produsenter som også er foredlingsvirksomheter, produsenter som også er importører, og andre produsenter med blandet virksomhet som ikke er klassifisert annet 

sted. 

(**) Med foredlingsvirksomheter menes rene foredlingsvirksomheter, foredlingsvirksomheter som også er importører, og andre foredlingsvirksomheter med blandet virksomhet som ikke er klassifisert annet sted. 

(***) Med andre driftsansvarlige menes forhandlere (grossister, detaljister) og andre driftsansvarlige som ikke er klassifisert annet sted. 

(1) Dokumentkontroll av relevante generelle dokumenter som beskriver kontrollorganets struktur, virkemåte og kvalitetsstyring. Kontorrevisjon hos kontrollorganet, herunder kontroll av de driftsansvarliges journaler og håndtering av klager og 

avvik, blant annet minste kontrollhyppighet, bruken av en risikobasert tilnærming, uanmeldte besøk og oppfølgingsbesøk, prøvetakingsstrategi og utveksling av opplysninger med andre kontrollorganer og kontrollmyndigheter. 

(2) Tilsynsrevisjon: Vedkommende myndighets inspeksjon av en driftsansvarlig for å kontrollere at kontrollorganets prosedyrer blir overholdt og er effektive. 

(3) Observasjonsbesøk ved inspeksjon: Vedkommende myndighets observasjon av en inspeksjon foretatt av en av kontrollorganets inspektører. 

3)  Konklusjoner om kontrollordningen for økologisk produksjon: 

Kodenummer for 

kontrollorgan eller 

kontrollmyndighet 

Tilbakekalling av godkjenningen 

Tiltak truffet for å sikre effektiv drift av kontrollordningen for økologisk produksjon (håndheving) 
(Ja/Nei) 

Fra 

(dato) 

Til 

(dato) 

MS-BIO-01     

MS-BIO-02     

MS-BIO-…     

 

Erklæring om hvordan kontrollordningen for økologisk produksjon virker samlet sett:» 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/315 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 567/2013 

av 18. juni 2013 

om retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 

bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1235/2008(2) inneholder listen over tredjestater hvis 

produksjonssystemer og kontrolltiltak for økologisk 

produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som 

likeverdige med dem som er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 834/2007. For en del av statene på listen i nevnte 

vedlegg, som endret ved Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 508/2012(3), er internett-

adressen som er oppgitt for en del kontrollorganer, ikke 

riktig eller ikke lenger riktig. 

2) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 

inneholder listen over kontrollorganer og kontroll-

myndigheter som har kompetanse til å utføre kontroller 

og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til 

likeverdighet. For en del av kontrollorganene eller 

kontrollmyndighetene inneholder teksten i nevnte 

vedlegg, som endret ved gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 508/2012 og Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 125/2013(4), feil med hensyn til 

produktkategoriene angitt for en del tredjestater. 

3) For ett kontrollorgan er det dessuten oppgitt feil 

internettadresse i vedlegg III og IV til forordning (EF) 

nr. 1235/2008. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 19.6.2013,  

s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

(3) EUT L 162 av 21.6.2006, s. 1. 

(4) EUT L 43 av 14.2.2013, s. 1. 

4) Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør 

derfor endres. 

5) Av hensyn til rettssikkerheten bør de rettede bestemmel-

sene vedrørende AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH få 

anvendelse fra anvendelsesdatoen for vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 508/2012, og de 

rettede bestemmelsene vedrørende IMO-Control Sertifi-

kasyon Tic. Ltd Ști og Organización Internacional 

Agropecuaria bør få anvendelse fra anvendelsesdatoen 

for vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 125/2013. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende rettelser: 

1)  Vedlegg III rettes i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

2)  Vedlegg IV rettes i samsvar med vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

Imidlertid får vedlegg II nr. 1 anvendelse fra 1. juli 2012 og 

vedlegg II nr. 3 og 4 anvendelse fra 1. april 2013. 

2019/EØS/47/25 

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

Utferdiget i Brussel 18. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende rettelser: 

1)  I nr. 5 i teksten som gjelder Canada, skal posten vedrørende CA-ORG-002 lyde: 

«CA-ORG-002 British Columbia Association for Regenerative Agriculture 

(BCARA) 

www.certifiedorganic.bc.ca» 

2)  I teksten som gjelder Costa Rica, skal nr. 4 lyde: 

«4.  Vedkommende myndighet: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

www.sfe.go.cr». 

3)  I teksten som gjelder India, gjøres følgende rettelser: 

a)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Vedkommende myndighet: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, 

http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp». 

b)  I nr. 5 skal postene vedrørende IN-ORG-009, IN-ORG-011, IN-ORG-016, IN-ORG-019 og IN-ORG-021 lyde: 

«IN-ORG-009 ISCOP (Indian Society for Certification of Organic 

products) 

www.iscoporganiccertification.org 

IN-ORG-011 Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd (NOCA Pvt. 

Ltd) 

www.nocaagro.com 

IN-ORG-016 Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA) www.krishi.rajasthan.gov.in 

IN-ORG-019 TUV India Pvt. Ltd www.tuvindia.co.in 

IN-ORG-021 Madhya Pradesh State Organic Certification Agency 

(MPSOCA) 

www.mpkrishi.org» 

4)  I nr. 5 i teksten som gjelder Japan, skal posten vedrørende JP-BIO-005 lyde: 

«JP-BIO-005 Japan Organic & Natural Foods Association http://jona-japan.org/english/» 

5)  I nr. 5 i teksten som gjelder Tunisia, skal posten vedrørende TN-BIO-004 lyde: 

«TN-BIO-004 Lacon www.lacon-institut.com» 

6)  I nr. 5 i teksten som gjelder USA, skal postene vedrørende US-ORG-005, US-ORG-023, US-ORG-028 og US-

ORG-055 lyde: 

«US-ORG-005 BIOAGRIcert http://www.bioagricert.org/english 

US-ORG-023 Maryland Department of Agriculture http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/ 

certified_md_organic_farms.aspx 

US-ORG-028 Montana Department of Agriculture http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html 

US-ORG-055 Texas Department of Agriculture http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/ 

organics.aspx» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende rettelser: 

1)  I nr. 3 i teksten som gjelder «AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH», skal posten vedrørende Ghana lyde: 

«Ghana GH-BIO-151 x — — x — —» 

2)  I teksten som gjelder BioAgriCert S.r.l., skal nr. 2 lyde: 

«2. Internettadresse: http://www.bioagricert.org/english/» 

3)  I teksten som gjelder IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Tyrkia TR-BIO-158 x — — x — —» 

4)  I nr. 3 i teksten som gjelder Organización Internacional Agropecuaria, skal posten vedrørende Argentina lyde: 

«Argentina AR-BIO-110 — — x — — —» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 586/2013 

av 20. juni 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater og om unntak fra forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til datoen for 

inngivelse av årsrapporten(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF) 

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 

bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) innehol-

der regler for import av økologiske produkter fra 

tredjestater, særlig en liste over anerkjente tredjestater 

og en liste over anerkjente kontrollorganer og kontroll-

myndigheter som anses som likeverdige. 

2) I lys av erfaringene som er gjort med kontroll av 

likeverdighetssystemet, er det nødvendig å endre listen 

over kontrollorganer og kontrollmyndigheter som er 

anerkjent i samsvar med artikkel 33 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 834/2007 for å sikre at opplysninger om 

driftsansvarlige som er underlagt kontrollen til disse 

kontrollorganer og kontrollmyndigheter, er ajourført. 

3) I lys av erfaringene som er gjort med kontroll av 

likeverdighetssystemet, og med henblikk på nr. 5.1.4 i 

kommisjonsmeldingen «EUs retningslinjer for beste 

praksis for frivillige sertifiseringsordninger for land-

bruksprodukter og næringsmidler»(3), der det anbefales 

at spesifikasjoner for ordningen, herunder et offentlig 

sammendrag, skal være fritt tilgjengelig, for eksempel 

på et nettsted, og i lys av at flere av kontrollorganene og 

kontrollmyndighetene oppført i vedlegg IV til for-

ordning (EF) nr. 1235/2008 offentliggjør sine standarder 

for økologisk produksjon på sine nettsider, er det 

hensiktsmessig å kreve at kontrollorganer og kontroll-

myndigheter som er anerkjent i henhold til artikkel 33 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, på sine nettsider 

offentliggjør de produksjonsstandarder og kontrolltiltak 

som ligger til grunn for anerkjennelsen, og at de 

inkluderer nettsidene hvor disse opplysningene finnes, 

på listen over anerkjente kontrollorganer og 

kontrollmyndigheter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 169 av 21.6.2013,  

s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

(3) EUT C 341 av 16.12.2010, s. 5. 

4) For å fordele arbeidsbyrden som er forbundet med 

kontroll av anerkjente tredjestater og anerkjente 

kontrollorganer og kontrollmyndigheter, bør fristen for 

inngivelse av de anerkjente kontrollorganenes og 

kontrollmyndighetenes årsrapporter være en annen enn 

fristen for inngivelse av de anerkjente tredjestatenes 

årsrapporter. Dermed bør også datoen for inngivelse av 

fullstendige anmodninger om oppføring på listen over 

anerkjente kontrollorganer og kontrollmyndigheter 

fremskyndes med én måned. 

5) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 

inneholder en liste over tredjestater hvis produksjons-

systemer og kontrolltiltak for økologisk produksjon av 

landbruksprodukter anses som likeverdige med dem 

som er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. På 

bakgrunn av nye opplysninger som Kommisjonen har 

mottatt fra tredjestater etter den seneste endringen av 

nevnte vedlegg, bør det gjøres visse endringer i listen. 

6) Myndighetene i Japan og De forente stater har bedt 

Kommisjonen om å føre opp nye kontroll- og sertifise-

ringsorganer og har forelagt Kommisjonen alle 

nødvendige garantier for at de oppfyller vilkårene 

fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1235/2008. 

7) Oppføringen av Japan på listen fastsatt i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1235/2008 er gyldig til 30. juni 2013. 

Med tanke på at Japan fortsetter å oppfylle vilkårene 

fastsatt i artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 834/2007, og i lys av erfaringen med kontroll, bør 

oppføringen forlenges for ubegrenset tid. 

8) Oppføringen av Tunisia på listen fastsatt i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1235/2008 er gyldig til 30. juni 2013. 

I lys av erfaringen med kontroll bør oppføringen 

forlenges til 30. juni 2014. 

9) Anerkjennelsen av Sveits i henhold til artikkel 33 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 834/2007 gjelder for tiden ubearbei-

dede landbruksprodukter og bearbeidede landbruks-

produkter til bruk som næringsmidler og fôr. 

Myndighetene i Sveits har anmodet Kommisjonen om 

anerkjennelse av likeverdighet også for økologisk vin. 

Gjennomgåelsen av opplysningene som ble inngitt 

sammen med anmodningen, og etterfølgende avklarin-

ger fra myndighetene i Sveits har vist at de reglene som 

gjelder for produksjon og kontroll av økologisk vin i 

denne staten, er likeverdige med reglene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking 

2019/EØS/47/26 
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av økologiske produkter med hensyn til økologisk 

produksjon, merking og kontroll(1). Anerkjennelsen av 

Sveits som likeverdig når det gjelder bearbeidede 

produkter til bruk som næringsmidler, bør derfor også 

omfatte økologisk vin. 

10) Anerkjennelsen av De forente stater i henhold til 

artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 gjelder 

ubearbeidede landbruksprodukter og bearbeidede 

landbruksprodukter til bruk som næringsmidler og fôr 

eller produkter som er blitt importert til De forente 

stater. Det bør presiseres at for å bli anerkjent som 

likeverdige, må de økologiske produktene som 

importeres til De forente stater, være bearbeidet eller 

pakket i De forente stater i samsvar med amerikansk 

regelverk. 

11) I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 fastsettes 

listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter som 

har fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater 

i tredjestater som anses som likeverdige. På bakgrunn av 

nye opplysninger som Kommisjonen har mottatt fra 

kontrollorganer og kontrollmyndigheter som er oppført i 

nevnte vedlegg, bør det gjøres visse endringer i listen. 

12) Kommisjonen har behandlet de anmodningene om 

oppføring på listen fastsatt i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 1235/2008 som den hadde mottatt innen  

31. oktober 2012. Bare de kontrollorganer og kontroll-

myndigheter som anses å oppfylle gjeldende krav etter 

at alle mottatte opplysninger er vurdert, skal føres opp 

på listen. 

13) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

14) For å sikre en smidig overgang og for å gi kontroll-

organene og kontrollmyndighetene tilstrekkelig tid til å 

gjennomføre de endrede bestemmelsene som de 

omfattes av, bør det fastsettes en senere dato for 

anvendelse av endringene som gjelder nettsteder, 

årsrapporter og framgangsmåten for å anmode om 

oppføring på listen over anerkjente kontrollorganer og 

kontrollmyndigheter. 

15) På grunn av tekniske problemer i forbindelse med den 

første anvendelsen av det særskilte systemet for 

elektronisk overføring, bør datoen for inngivelse av 

årsrapporten som skal inngis av kontrollorganer og 

kontrollmyndigheter oppført i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 1235/2008, for tiden fastsatt til 31. mars hvert 

år, for 2013 utsettes til 30. april. Unntaket bør få 

anvendelse med tilbakevirkende kraft fra 31. mars 2013. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

  

(1) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 10 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  adressen til det nettstedet der en ajourført liste 

over driftsansvarlige som omfattes av kontroll-

ordningen finnes, med opplysninger om deres 

sertifiseringsstatus og de berørte produkt-

kategoriene, samt et kontaktpunkt med tilgjen-

gelige opplysninger om driftsansvarlige og 

produkter som har fått sertifiseringen midlertidig 

eller endelig inndratt,» 

b)  Ny bokstav f) skal lyde: 

«f)  adressen til det nettstedet der en fullstendig 

presentasjon av de produksjonsstandarder og 

kontrolltiltak som anvendes av kontrollorganet 

eller kontrollmyndigheten i en tredjestat, finnes.» 

2)  I artikkel 11 skal nr. 1 lyde: 

 «1.  Kommisjonen skal vurdere hvorvidt et kontrollorgan 

eller en kontrollmyndighet skal føres opp på listen nevnt i 

artikkel 10, etter mottak av en anmodning om oppføring fra 

en representant for det berørte kontrollorgan eller den 

berørte kontrollmyndighet, som er utformet på grunnlag av 

søknadsmodellen som Kommisjonen har gjort tilgjengelig i 

samsvar med artikkel 17 nr. 2. Bare fullstendige anmod-

ninger som er mottatt innen 30. september hvert år, skal tas 

i betraktning ved ajourføring av listen. Kommisjonen skal 

regelmessig ajourføre listen etter behov, på grunnlag av 

fullstendige anmodninger som er mottatt før 30. september 

hvert år.» 

3)  I artikkel 12 nr. 1 bokstav b) og i artikkel 12 nr. 2 

bokstav a) endres «31. mars» til «28. februar». 

4)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 

5)  Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Unntak for året 2013 

Som unntak fra artikkel 12 nr. 1 bokstav b) og artikkel 12 nr. 2 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 1235/2008 skal de kontroll-

organer og kontrollmyndigheter som er oppført i vedlegg IV til 

nevnte forordning, inngi sine årsrapporter for 2013 til Kommi-

sjonen innen 30. april 2013. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 2 får imidlertid anvendelse fra 31. mars 2013. 
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Artikkel 1 nr. 1 bokstav a), nr. 2 og 3 får anvendelse fra 1. januar 2014, og artikkel 1 nr. 1 bokstav b) får 

anvendelse fra 1. juli 2015. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I nr. 5 i teksten som gjelder India, utgår raden for IN-ORG-011. 

2)  I teksten som gjelder Japan, gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 5 tilføyes følgende rader: 

«JP-BIO-027 NPO Kumamoto Organic Agriculture 

Association 

http://www.kumayuken.org/jas/certification/

index.html 

JP-BIO-028 Hokkaido Organic Promoters Association http://www.hosk.jp/CCP.html 

JP-BIO-029 Association of organic agriculture 

certification Kochi corporation NPO 

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html 

JP-BIO-030 LIFE Co., Ltd http://www.life-silver.com/jas/» 

b)  Nr. 7 skal lyde: 

«7.  Oppføringens varighet: ikke fastsatt.» 

3)  I teksten som gjelder Sveits, skal fotnote 2 til «Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler» lyde: 

«(2)  Omfatter ikke gjær.» 

4)  I teksten som gjelder Tunisia, skal nr. 7 lyde: 

«7. Oppføringens varighet: 30. juni 2014.» 

5)  I teksten som gjelder De forente stater, gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2. OPPRINNELSE: produktene i kategori A, B og F og økologisk produserte ingredienser i produkter i 

kategori D og E som 

– er produsert i De forente stater, eller 

– er blitt importert til De forente stater og bearbeidet eller pakket i De forente stater i samsvar med 

amerikansk regelverk.» 

b)  I nr. 5 skal ny rad lyde: 

«US-ORG-060 Institute for Marketecology (IMO) http://imo.ch/» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Teksten som gjelder «Albinspekt», skal lyde: 

«Albinspekt 

1.  Adresse: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albania 

2.  Internettadresse: http://www.albinspekt.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-139 x x — x — — 

Kosovo(1) XK-BIO-139 x x — x — — 

(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i overensstemmelse med FNs sikkerhetsråds 

resolusjon 1244 og med Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

2)  Teksten som gjelder «ARGENCERT SA», skal lyde: 

«ARGENCERT SA 

1.  Adresse: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso ‘B’, C1072AAT Buenos Aires, Argentina 

2.  Internettadresse: www.argencert.com.ar 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Chile CL-BIO-138 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-138 x — — x — — 

Uruguay UY-BIO-138 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

3)  Teksten som gjelder «AsureQuality Limited», skal lyde: 

«AsureQuality Limited 

1.  Adresse: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, New Zealand 

2.  Internettadresse: http://www.organiccertification.co.nz 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

New Zealand NZ-BIO-156 — — x x — — 

Cookøyene CK-BIO-156 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III  
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5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2016.» 

4)  I teksten som gjelder «Australian Certified Organic», skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1. 18 Eton Street — PO Box 810 — Nundah 4012, Queensland, Australia 

2. Internettadresse: http://www.aco.net.au/», 

5)  Teksten som gjelder «Austria Bio Garantie GmbH», skal lyde: 

«Austria Bio Garantie GmbH 

1.  Adresse: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Østerrike 

2.  Internettadresse: http://www.abg.at 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-131 x — — — — — 

Armenia AM-BIO-131 x — — — — — 

Afghanistan AF-BIO-131 x — — — — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-131 x — — — — — 

Hviterussland BY-BIO-131 x — — — — — 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-131 x — — — — x 

Kroatia HR-BIO-131 x x — — x x 

Cuba CU-BIO-131 x — — — — — 

Georgia GE-BIO-131 x — — — — — 

Iran IR-BIO-131 x — — — — — 

Irak IQ-BIO-131 x — — — — — 

Jordan JO-BIO-131 x — — — — — 

Kasakhstan KZ-BIO-131 x — — — — — 

Kosovo(1) XK-BIO-131 x — — — — — 

Kirgisistan KG-BIO-131 x — — — — — 

Libanon LB-BIO-131 x — — — — — 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-131 x — — — — — 

Mexico MX-BIO-131 x — — — — — 

Moldova MD-BIO-131 x — — — — — 

Montenegro ME-BIO-131 x — — — — — 

Russland RU-BIO-131 x — — — — — 

Serbia RS-BIO-131 x x — — — — 

Tadsjikistan TJ-BIO-131 x — — — — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Tyrkia TR-BIO-131 x x — — — — 

Turkmenistan TM-BIO-131 x — — — — — 

Ukraina UA-BIO-131 x x — — x x 

Usbekistan UZ-BIO-131 x x — — — x 

(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i overensstemmelse med FNs sikkerhetsråds 

resolusjon 1244 og med Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

6)  I teksten som gjelder «BIOAGRIcert S.r.l.», skal nr. 2 lyde: 

«2. Internettadresse: http://www.bioagricert.org» 

7)  Teksten som gjelder «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.» skal lyde: 

«Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C. 

1.  Adresse: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026 

2.  Internettadresse: http://www.certimexsc.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Den dominikanske republikk DO-BIO-104 x — — — — — 

Guatemala GT-BIO-104 x — — — — — 

Mexico MX-BIO-104 x x — x — — 

El Salvador SV-BIO-104 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

8)  Teksten som gjelder «Ecocert SA», skal lyde: 

«Ecocert SA 

1.  Adresse: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Frankrike 

2.  Internettadresse: http://www.ecocert.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Algerie DZ-BIO-154 x — — x — — 

Andorra AD-BIO-154 x — — — — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-154 x — — x — — 

Benin BJ-BIO-154 x — — x — — 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-154 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-154 x — — x x x 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Burkina Faso BF-BIO-154 x — — x — — 

Burundi BI-BIO-154 x — — x — — 

Kambodsja KH-BIO-154 x — — x — — 

Kamerun CM-BIO-154 x — — x — — 

Canada CA-BIO-154 — — — x — — 

Tsjad TD-BIO-154 x — — — — — 

Kina CN-BO-154 x — x x x x 

Colombia CO-BIO-154 x — — x — x 

Komorene KM-BIO-154 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-154 x — — x — — 

Kroatia HR-BIO-154 x — — x — — 

Cuba CU-BIO-154 x — — x — — 

Den dominikanske republikk DO-BIO-154 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-154 x — x x x — 

Fiji FJ-BIO-154 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-154 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-154 x — — x — — 

Guinea GN-BIO-154 x — — x — — 

Guyana GY-BIO-154 x — — x — — 

Haiti HT-BIO-154 x — — x — — 

India IN-BIO-154 — — x x — — 

Indonesia ID-BIO-154 x — — x — — 

Iran IR-BIO-154 x — — x — — 

Japan JP-BIO-154 — — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-154 x — — — — — 

Kenya KE-BIO-154 x — — x — — 

Kuwait KW-BIO-154 x — — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-154 x — — x — — 

Laos LA-BIO-154 x — — x — — 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-154 x — — x — x 

Madagaskar MG-BIO-154 x — x x — — 

Malawi MW-BIO-154 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-154 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Mali ML-BIO-154 x — — x — — 

Mauritius MU-BIO-154 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-154 x — — x — — 

Moldova MD-BIO-154 x — — x — — 

Monaco MC-BIO-154 — — — x — — 

Marokko MA-BIO-154 x — x x — x 

Mosambik MZ-BIO-154 x — x x — — 

Namibia NA-BIO-154 x — — — — — 

Nepal NP-BIO-154 x — — x — — 

Nigeria NG-BIO-154 x — — — — — 

Pakistan PK-BIO-154 x — — — — x 

Paraguay PY-BIO-154 x — — x — — 

Peru PE-BIO-154 x — — x — — 

Filippinene PH-BIO-154 x — — x — — 

Russland RU-BIO-154 x — — — — — 

Rwanda RW-BIO-154 x — — x — — 

São Tomé og Príncipe ST-BIO-154 x — — x — — 

Saudi-Arabia SA-BIO-154 x — — x x x 

Senegal SN-BIO-154 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-154 x — — x — x 

Somalia SO-BIO-154 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-154 x — — x x x 

Sudan SD-BIO-154 x — — x — — 

Swaziland SZ-BIO-154 x — — x — — 

Syria SY-BIO-154 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-154 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-154 x — x x — — 

Togo TG-BIO-154 x — — x — — 

Tunisia TN-BIO-154 — — x x — — 

Tyrkia TR-BIO-154 x — x x x x 

Uganda UG-BIO-154 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-154 x — — — — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

De forente arabiske emirater AE-BIO-154 x — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-154 x — — — — — 

Vanuatu VU-BIO-154 x — — — — x 

Vietnam VN-BIO-154 x — — x — — 

Zambia ZM-BIO-154 x — — x — — 

Zimbabwe ZW-BIO-154 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

9)  Teksten som gjelder «IMO Control Latinoamérica Ltda.», skal lyde: 

«IMO Control Latinoamérica Ltda. 

1.  Adresse: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia 

2.  Internettadresse: http://www.imo.ch 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Bolivia BO-BIO-123 x — — x — — 

Colombia CO-BIO-123 x — — x — — 

Den dominikanske republikk DO-BIO-123 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-123 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-123 x — — x — — 

Haiti HT-BIO-123 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-123 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-123 x — — x — — 

Peru PE-BIO-123 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-123 x — — x — — 

El Salvador SV-BIO-123 x — — x — — 

Venezuela VE-BIO-123 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

10)  Teksten som gjelder «Lacon GmbH», skal lyde: 

«LACON GmbH 

1.  Adresse: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Tyskland 

2.  Internettadresse: http://www.lacon-institut.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier:  
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-134 x — — x — — 

Bangladesh BD-BIO-134 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-134 — x — — — — 

Burkina Faso BF-BIO-134 x — — x — — 

Kroatia HR-BIO-134 x x — x — — 

Ghana GH-BIO-134 x — — x — — 

India IN-BIO-134 — x — — — — 

Kasakhstan KZ-BIO-134 x — — — — — 

Madagaskar MG-BIO-134 x — — x — — 

Mali ML-BIO-134 x — — — — — 

Mexico MX-BIO-134 x x — — — — 

Marokko MA-BIO-134 x — — x — — 

Namibia NA-BIO-134 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-134 x — — x — — 

Russland RU-BIO-134 x — — — — — 

Serbia RS-BIO-134 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-134 x — — x — — 

Togo TG-BIO-134 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-134 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-134 x — — — — — 

De forente arabiske emirater AE-BIO-134 — — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2015.» 

11)  Etter teksten som gjelder «Organic Certifiers», innsettes følgende tekst: 

 «Organic Control System 

1.  Adresse: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Serbia 

2.  Internettadresse: www.organica.rs 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Serbia RS-BIO-162 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2016.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1030/2013 

av 24. oktober 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 13 nr. 3, artikkel 15 nr. 2 og 

artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 834/2007 er det fastsatt grunnleg-

gende krav for økologisk produksjon av tang og tare og 

akvakulturdyr. Nærmere regler for gjennomføringen av 

disse kravene er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 889/2008(2), endret særlig ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 710/2009(3). 

2)  I henhold til artikkel 95 nr. 11 i forordning (EF)  

nr. 889/2008 kan nasjonale myndigheter i en periode 

fram til 1. juli 2013 tillate at de produksjonsenhetene for 

akvakulturdyr og tang og tare som var etablert og 

produserte i henhold til nasjonalt anerkjente regler for 

økologisk produksjon før 1. januar 2009, beholder sin 

økologiske status på bestemte vilkår. 

3)  Sju medlemsstater har nylig inngitt anmodninger om 

revisjon av reglene for produkter, stoffer og teknikker 

som kan brukes i økologisk akvakulturproduksjon. 

Disse anmodningene bør vurderes av ekspertgruppen for 

teknisk rådgivning om økologisk produksjon nedsatt 

ved kommisjonsbeslutning 2009/427/EF(4). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 25.10.2013,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

(3) EUT L 204 av 6.8.2009, s. 15. 

(4) EUT L 139 av 5.6.2009, s. 29. 

4)  Økologisk produksjon av tang og tare og akvakulturdyr 

er fremdeles relativt nye felt som kjennetegnes av et 

stort mangfold og et høyt nivå av teknisk kompleksitet, 

og det har vist seg at det er behov for en lengre 

overgangsperiode. 

5)  For å sikre kontinuitet og tilstrekkelig tid til den 

nødvendige vurderingen av medlemsstatenes anmod-

ninger og unngå avbrudd i produksjonsenheter som var 

etablert og produserte i henhold til nasjonalt anerkjente 

regler før 1. januar 2009, bør overgangsperioden som er 

fastsatt i artikkel 95 nr. 11 i forordning (EF) 

nr. 889/2008, forlenges. 

6)  For å sikre at det ikke skjer avbrudd i den økologiske 

statusen til disse produksjonsenhetene, bør denne for-

ordning få anvendelse fra 1. juli 2013. 

7)  Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 95 nr. 11 i forordning (EF) nr. 889/2008 endres  

«1. juli 2013» til «1. januar 2015». 

2019/EØS/47/27 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2013. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1364/2013 

av 17. desember 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til bruk av yngel fra ikke-økologisk akvakultur og 

yngel av ikke-økologiske muslinger i økologisk akvakultur(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 13 nr. 3, 15 nr. 2 og artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 834/2007 er det fastsatt grunnleg-

gende krav til økologisk produksjon av tang og tare og 

akvakulturdyr. Nærmere regler for gjennomføring av 

disse kravene er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 889/2008(2). 

2) I perioden mellom november 2012 og april 2013 

anmodet enkelte medlemsstater om revisjon av reglene 

om produkter, stoffer og teknikker som kan brukes i 

økologisk akvakulturproduksjon. Disse anmodningene 

vil bli vurdert av ekspertgruppen for teknisk rådgivning 

om økologisk produksjon nedsatt ved kommisjons-

vedtak 2009/427/EF(3), og på grunnlag av denne 

vurderingen vil Kommisjonen vurdere behovet for en 

eventuell revisjon av disse reglene i 2014. 

3) I noen av disse anmodningene ble det erklært at det ikke 

er tilstrekkelig tilgang på økologisk yngel og yngel av 

muslinger på markedet til å oppfylle kravene i artikkel 

25e og 25o i forordning (EF) nr. 889/2008. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 19.12.2013,  

s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av råds-

forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og 

merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk 

produksjon, merking og kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/427/EF av 3. juni 2009 om nedsettelse av 

en ekspertgruppe for teknisk rådgivning om økologisk produksjon 

(EUT L 139 av 5.6.2009, s. 29). 

4) Ettersom økologisk yngel og yngel av muslinger ennå 

ikke er tilgjengelig i tilstrekkelige mengder til å sikre 

kontinuitet, unngå avbrudd i økologisk akvakultur-

produksjon i Unionen og gi markedet for økologisk 

yngel og yngel av muslinger tid til å utvikle seg videre, 

er det i påvente av sakkyndige råd berettiget å utsette bruk 

av prosentandelen på 50 % som er fastsatt i artikkel 25e 

nr. 3 og artikkel 25o nr. 1 tredje ledd i forordning (EF)  

nr. 889/2008, i ett år til 31. desember 2014. 

5) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 25e skal nr. 3 lyde: 

 «3.  Den høyeste prosentandel yngel fra ikke-økologisk 

akvakultur som innføres i akvakulturanlegget, skal være 80 % 

innen 31. desember 2011, 50 % innen 31. desember 2014 og 

0 % innen 31. desember 2015.» 

2.  I artikkel 25o nr. 1 skal tredje ledd lyde: 

 «Den høyeste prosentandel yngel fra ikke-økologiske 

klekkerier for muslinger som kan innføres i økologiske 

produksjonsenheter, skal imidlertid være 80 % innen  

31. desember 2011, 50 % innen 31. desember 2014 og 0 % 

innen 31. desember 2015.» 

2019/EØS/47/28 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 31. desember 2013. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 17. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 354/2014 

av 8. april 2014 

om endring og retting av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til 

økologisk produksjon, merking og kontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 12 nr. 3, 14 nr. 2, 16 nr. 1 og 3 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I avdeling III kapittel 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 er det fastsatt grunnleggende krav med hensyn til land-

bruksproduksjon. Nærmere regler for gjennomføring av disse grunnleggende kravene er fastsatt ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 889/2008(2). 

2)  I henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 834/2007 er det på visse vilkår tillatt å bruke produkter av typen gjødsel, 

jordforbedringsmidler og plantevernmidler, forutsatt at de er godkjent til bruk i økologisk produksjon. I samsvar med 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 nr. 3 i nevnte forordning har medlemsstatene framlagt dokumentasjon for andre 

medlemsstater og Kommisjonen med sikte på oppføring av visse produkter i vedlegg I og II til forordning (EF)  

nr. 889/2008. Denne dokumentasjonen er gjennomgått av ekspertgruppen for teknisk rådgivning og økologisk 

produksjon (heretter kalt «EGTOP»). 

3)  På grunnlag av anbefalingene fra EGTOP(3) som, når det gjelder gjødsel og jordforbedringsmidler, konkluderte med at 

stoffene biorester fra biogassproduksjon, hydrolyserte proteiner fra biprodukter av animalsk opprinnelse, leonarditt, 

kitin og sapropel er i samsvar med de økologiske målene og prinsippene, bør disse stoffene oppføres i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 889/2008 for å tillate bruk av dem på visse særlige vilkår. 

4)  På grunnlag av anbefalingene fra EGTOP bør grensen «0» for krom (VI) som er fastsatt for visse stoffer oppført i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 889/2008, endres til «ikke påviselig». 

5)  Når det gjelder plantevernmidler, konkluderte EGTOP i sine anbefalinger(4) med at stoffene sauefett, laminarin og 

aluminiumsilikat (kaolin) er i samsvar med de økologiske målene og prinsippene. Disse stoffene bør derfor oppføres i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008 for å tillate bruk av dem på visse særlige vilkår.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 9.4.2014, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

(3) Sluttrapport: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_ 

be_published_en.pdf 

(4) Sluttrapport: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_ 

protection_products.pdf 

2019/EØS/47/29 
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6)  Med hensyn til det horisontale regelverket for plantevernmidler er det i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011(1) opprettet en EU-liste over aktive stoffer som tidligere var oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF(2), og over aktive stoffer som er godkjent i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1107/2009(3). Relevante deler av vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008 bør tilpasses nevnte liste. Gelatin, 

rotenon utvunnet av Derris spp., Lonchocarpus spp. og Terphrosia spp., diammoniumfosfat, kobberoktanoat, 

kaliumaluminium (aluminiumsulfat, kalialun), mineraloljer og kaliumpermanganat bør utgå fra nevnte vedlegg. 

7)  Med hensyn til de aktive stoffene lecitin, kvassia utvunnet av Quassia amara og kalsiumhydroksid som det allerede er 

inngitt søknader om godkjenning for til Kommisjonen i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, bør disse på det 

nåværende tidspunkt unntaksvis beholdes på listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008 til vurderingen av dem 

er avsluttet. På bakgrunn av konklusjonene i vurderingen vil Kommisjonen treffe egnede tiltak med hensyn til de tre 

berørte stoffenes oppføring på listen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008. 

8)  På bakgrunn av nevnte horisontale regelverk bør også navn, beskrivelse, krav til sammensetning og bruksvilkår for visse 

stoffer og mikroorganismer som er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008, tilpasses, særlig for planteoljer, 

mikroorganismer som brukes til biologisk bekjempelse av skadedyr og sykdommer, feromoner, kobber, etylen, 

parafinolje og kaliumhydrogenkarbonat. 

9)  Artikkel 24 nr. 2 i forordning (EF) nr. 889/2008 ble endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 505/2012(4) med sikte på å ajourføre henvisningene til vedlegg V og VI til forordning (EF) nr. 889/2008, som er blitt 

erstattet av gjennomføringsforordning (EU) nr. 505/2012. I den endrede ordlyden i artikkel 24 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 889/2008 ble «homøopatiske produkter» ved en feiltakelse utelatt. Ettersom disse produktene var angitt i nevnte 

bestemmelse før endringen fastsatt ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 505/2012, må de oppføres på nytt. 

10)  I vedlegg V til forordning (EF) nr. 889/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 505/2012, er de tidligere 

postene defluorinert monokalsiumfosfat og defluorinert dikalsiumfosfat feilaktig blitt erstattet med en generisk 

beskrivelse, nærmere bestemt defluorinert fosfat. Defluorinert fosfat er imidlertid ikke likeverdig med produktene 

defluorinert monokalsiumfosfat og defluorinert dikalsiumfosfat. Disse to produktene bør derfor oppføres på nytt i 

vedlegg V til forordning (EF) nr. 889/2008, og defluorinert fosfat bør utgå. 

11)  Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 651/2013(5) ble den tidligere godkjenningen for klinoptilolitt 

strøket fra kommisjonsforordning (EF) nr. 1810/2005(6), bruk av stoffet som tilsetningsstoff i fôrvarer ble utvidet til alle 

dyrearter, og stoffets kode ble endret til 1g568. For å tillate fortsatt bruk av klinoptilolitt i økologisk produksjon må 

vedlegg VI til forordning (EF) nr. 889/2008 derfor tilpasses i samsvar med gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 651/2013. 

12)  Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres og rettes. 

13)  Av hensyn til rettssikkerheten bør den rettede artikkel 24 nr. 2 og det rettede vedlegg V til forordning (EF) nr. 889/2008 

få anvendelse fra den datoen gjennomføringsforordning (EU) nr. 505/2012 trer i kraft. 

14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk produksjon — 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 309 av 

24.11.2009, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 505/2012 av 14. juni 2012 om endring og retting av forordning (EF) nr. 889/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll (EUT L 154 av 15.6.2012, s. 12). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 651/2013 av 9. juli 2013 om godkjenning av et preparat av klinoptilolitt av sedimentær 

opprinnelse som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 1810/2005 (EUT L 189 av 10.7.2013, 

s. 1). 

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1810/2005 av 4. november 2005 om ny godkjenning for 10 år av et tilsetningsstoff, permanent 

godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av ny bruk av visse allerede godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT 

L 291 av 5.11.2005, s. 5). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 889/2008 

Vedlegg I, II og VI til forordning (EF) nr. 889/2008 endres i samsvar med nr. 1, 2 og 4 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Retting av forordning (EF) nr. 889/2008 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende rettelser: 

1)  I artikkel 24 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Fytoterapeutiske produkter, homøopatiske produkter, sporstoffer og produkter oppført i vedlegg V avsnitt 1 og i 

vedlegg VI avsnitt 3 skal brukes framfor allopatiske veterinærpreparater framstilt ved kjemisk syntese eller antibiotika, 

forutsatt at de har en faktisk terapeutisk virkning for den aktuelle dyrearten og den tilstand som behandlingen er beregnet 

på.» 

2)  Vedlegg V endres i samsvar med nr. 3 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 2 får imidlertid anvendelse fra 16. juni 2012. 

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

Utferdiget i Brussel 8. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I, II, V og VI til forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1)   I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Raden som gjelder «Kompostert eller gjæret husholdningsavfall», skal lyde: 

«B Kompostert eller gjæret blandet 

husholdningsavfall 

Produkt framstilt av kildesortert husholdningsavfall som er 

kompostert eller har gjennomgått anaerob gjæring med 

henblikk på biogassproduksjon 

Bare vegetabilsk og animalsk husholdningsavfall 

Bare når det er produsert i et lukket og overvåket innsamlings-

system godkjent av medlemsstaten 

Høyeste tillatte konsentrasjoner i mg/kg tørrstoff: 

kadmium 0,7, kobber: 70, nikkel: 25, bly: 45, sink: 200, 

kvikksølv: 0,4, krom (totalt): 70, krom (VI): ikke påviselig» 

b)  Følgende rad tilføyes etter raden som gjelder «Kompostert eller gjæret blanding av vegetabilsk materiale»: 

«B Biorester fra biogassproduksjon 

som inneholder animalske 

biprodukter, og som er nedbrutt 

sammen med materiale av 

vegetabilsk eller animalsk opp-

rinnelse, som oppført i dette 

vedlegg 

Animalske biprodukter (herunder biprodukter fra ville dyr) i 

kategori 3 og mage- og tarminnhold i kategori 2 (kategori 2 og 

3 som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1069/2009(*)) må ikke stamme fra industrilandbruk 

Prosessene må være i samsvar med kommisjonsforordning 

(EU) nr. 142/2011(**). 

Skal ikke anvendes på spiselige deler av avlingen. 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 

(forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1). 

(**) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, 

og om gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på 

grensen i henhold til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1).» 

c)  Raden som gjelder «Produkter eller biprodukter av animalsk opprinnelse», skal lyde: 

«B Produkter eller biprodukter av 

animalsk opprinnelse: 

blodmel 

hovmel 

hornmel 

benmel eller degelatinert benmel 

fiskemel 

kjøttmel 

fjør- og hårmel 

ull 

pels (1) 

hår 

melkeprodukter 

hydrolyserte proteiner (2) 

(1)  Høyeste tillatte konsentrasjoner av krom (VI) i mg/kg 

tørrstoff: ikke påviselig 

(2)  Skal ikke anvendes på spiselige deler av avlingen.» 
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d)  Følgende rader tilføyes: 

«B Leonarditt (ubehandlet organisk 

sediment rikt på humussyrer) 

Bare dersom det er framstilt som et biprodukt av gruvedrift 

B Kitin (polysakkarid framstilt av 

skall av krepsdyr) 

Bare dersom det stammer fra bærekraftige fiskerier som 

definert i artikkel 3 bokstav e) i rådsdirektiv (EF)  

nr. 2371/2002(*) eller økologisk akvakultur 

B Sedimenter rikt på organisk 

materiale fra ferskvannsmasser 

som er dannet under anaerobe 

forhold (f.eks. sapropel) 

Bare organiske sedimenter som er biprodukter av forvaltning 

av ferskvannsmasser eller utvunnet fra tidligere ferskvanns-

områder 

Når det er relevant, bør utvinningen skje på en måte som gir 

minst mulig påvirkning av vannsystemet 

Bare sedimenter fra kilder som ikke er forurenset av 

pesticider, persistente organiske forurensende stoffer og 

bensinlignende stoffer 

Høyeste tillatte konsentrasjoner i mg/kg tørrstoff: 

kadmium: 0,7, kobber: 70, nikkel: 25, bly: 45, sink: 200, 

kvikksølv: 0,4, krom (totalt): 70, krom (VI): ikke påviselig 

(*) Rådsforordning (EF) nr. 2371/2002 av 20. desember om bevaring og bærekraftig utnytting av fiskeriressurser innenfor rammen av 

den felles fiskeripolitikk (EUT L 358 av 31.12.2012, s. 59).» 

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnitt 1 og 2 skal lyde: 

«1.  Stoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Azadiraktin utvunnet av 

Azadirachta indica (Neem-tre) 

Insektmiddel 

A Bivoks Sårbalsam 

B Hydrolyserte proteiner, unntatt 

gelatin 

Lokkemiddel. Bare til godkjent bruk sammen med andre 

egnede produkter fra denne listen 

A Lecitin Soppdrepende middel 

B Planteoljer Insektmiddel, middmiddel. soppdrepende middel, bakterie-

drepende middel og spiringshemmere 

Produkter angitt i vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

A Pyretriner utvunnet av 

Chrysanthemum cinerariaefolium 

Insektmiddel 

A Kvassia utvunnet av Quassia 

amara 

Insektmiddel, repellent 

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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2. Mikroorganismer som brukes til biologisk bekjempelse av skadedyr og sykdommer 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Mikroorganismer Produkter angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 og som ikke stammer fra GMO-er» 

b)  Avsnitt 4 skal lyde: 

«4. Stoffer som skal brukes i feller og/eller dispensere 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Feromoner Lokkemiddel (forstyrrer seksuell atferd), bare til bruk i feller 

og dispensere 

Produkter angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 (nummer 255, 258 og 259) 

A Pyretroider (bare deltametrin eller 

lambdacyhalotrin) 

Insektmiddel til bruk i feller med særlige lokkemidler (bare 

mot Bactrocera oleae og Ceratitis capitata Wied)» 

c)  Avsnitt 6 og 7 skal lyde: 

«6. Andre stoffer som tradisjonelt brukes i økologisk landbruk 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

B Kobberforbindelser i form av 

kobberhydroksid, kobberoksy-

klorid, kobberoksid, Bordeaux-

væske og trebasisk kobbersulfat 

Bare til bruk som bakteriedrepende og soppdrepende middel 

inntil 6 kg kobber per hektar per år 

For flerårige vekster kan medlemsstatene som et unntak fra 

første ledd beslutte at grensen på 6 kg kobber kan overskrides 

i et gitt år, forutsatt at den gjennomsnittlige mengden som 

faktisk er anvendt i en femårig periode bestående av 

inneværende år og de fire foregående år, ikke overskrider 6 kg 

Det må iverksettes risikoreduserende tiltak for å beskytte 

vannorganismer og organismer som ikke er i målgruppen, for 

eksempel buffersoner 

Produkter angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 (nummer 277) 

A Etylen Middel til ettermodning av bananer, kiwier og daddelplom-

mer; ettermodning av sitrusfrukter bare som ledd i en strategi 

for å forebygge skader på sitrusfrukter forårsaket av 

bananfluer; blomsterinduksjon av ananas; spiringshemming i 

poteter og løk 

Bare innendørs bruk som vekstregulerende middel kan tillates. 

Godkjenninger skal være begrenset til yrkesbrukere. 

A Kaliumsalt av fettsyrer 

(kaliumsåpe) 

Insektmiddel 
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Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

A Svovelpolysulfid 

(kalsiumpolysulfid) 

Soppdrepende middel 

A Parafinolje Insektmiddel, middmiddel 

Produkter angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 (nummer 294 og 295) 

A Kvartssand Repellent 

A Svovel Soppdrepende middel, middmiddel 

B Repellenter (lukt) av animalsk 

eller vegetabilsk 

opprinnelse / sauefett 

Repellent 

Bare på ikke-spiselige deler av avlingen og når avlings-

materialet ikke spises av sau eller geit 

Produkter angitt i vedlegget til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 (nummer 249) 

7.  Andre stoffer 

Godkjenning Navn Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

B Aluminiumsilikat (kaolin) Repellent 

A Kalsiumhydroksid Soppdrepende middel bare til frukttrær, herunder i 

planteskoler, for å bekjempe Nectria galligena 

B Laminarin Middel for å utløse plantens selvforsvar 

Tare skal enten dyrkes økologisk i samsvar med artikkel 6 

bokstav d) eller høstes på en bærekraftig måte i samsvar med 

artikkel 6 bokstav c) 

B Kaliumhydrogenkarbonat Soppdrepende middel og insektmiddel» 

3)  I vedlegg V skal avsnitt 1 lyde: 

«1.  FÔRMIDLER AV MINERALSK OPPRINNELSE 

A Kalkholdige skall av marine skjell  

A Maerl  

A Lithothamnion  

A Kalsiumglukonat  

A Kalsiumkarbonat  

A Defluorinert monokalsiumfosfat  

A Defluorinert dikalsiumfosfat  

A Magnesiumoksid (vannfritt 

magnesium) 
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A Magnesiumsulfat  

A Magnesiumklorid  

A Magnesiumkarbonat  

A Kalsiummagnesiumfosfat  

A Magnesiumfosfat  

A Mononatriumfosfat  

A Kalsiumnatriumfosfat  

A Natriumklorid  

A Natriumhydrogenkarbonat  

A Natriumkarbonat  

A Natriumsulfat  

A Kaliumklorid»  

4)  I vedlegg VI avsnitt 1 bokstav d) «Bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler» skal posten for klinoptilolitt 

lyde: 

Godkjenning ID-nummer Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

«B 1 1g568 Klinoptilolitt av sedimentær 

opprinnelse, [alle arter]» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 355/2014 

av 8. april 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) inneholder listen over kontrollorganer og kontroll-

myndigheter som har kompetanse til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet. 

På bakgrunn av nye opplysninger som Kommisjonen har mottatt fra kontrollorganer og kontrollmyndigheter som er 

oppført i nevnte vedlegg, bør det gjøres visse endringer i listen. 

2)  Kommisjonen har behandlet de anmodningene om oppføring på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 

som den hadde mottatt innen 31. oktober 2012 og 31. oktober 2013. Kontrollorganer og kontrollmyndigheter som anses 

å oppfylle gjeldende krav etter at alle mottatte opplysninger er gjennomgått, skal føres opp på listen. 

3)  I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008 er det fastsatt at listen over anerkjente kontrollorganer og kontroll-

myndigheter skal inneholde alle opplysninger om alle kontrollorganer og alle kontrollmyndigheter som er nødvendige 

for å kunne verifisere om produkter som bringes i omsetning i Unionen, er kontrollert av et kontrollorgan eller en 

kontrollmyndighet som er anerkjent i samsvar med artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007. I samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1235/2008 har Institut für Marktökologie (IMO) underrettet Kommi-

sjonen om at det har endret navn til IMO Swiss AG med virkning fra 1. januar 2013. Denne endringen bør oppføres i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

4)  Som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 586/2013(3) var fristen for innsending av kontroll-

organenes og kontrollmyndighetenes årsrapporter for 2012, 30. april 2013. Center of Organic Agriculture in Egypt 

sendte ikke inn sin årsrapport innen nevnte dato. Kommisjonen forlenget fristen for innsending av årsrapporten for 

Center of Organic Agriculture in Egypt, men mottok ikke nevnte rapport innen 4. november 2013 heller. På bakgrunn av 

dette og i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008 bør Center of Organic Agriculture in Egypt 

fjernes fra listen i vedlegg IV til nevnte forordning. 

5)  Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk produksjon — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 9.4.2014, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 586/2013 av 20. juni 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater og om unntak fra forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til datoen for inngivelse av årsrapporten 

(EUT L 169 av 21.6.2013, s. 51). 

2019/EØS/47/30 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 8. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I posten som gjelder Abcert AG, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-137 x — — x — — 

Hviterussland BY-BIO-137 x — — x — — 

Georgia GE-BIO-137 x — — x — — 

Iran IR-BIO-137 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-137 x — — — — — 

Moldova MD-BIO-154 x — — — — — 

Russland RU-BIO-137 x x — x — — 

Ukraina UA-BIO-137 x — — x — —» 

2)  I posten som gjelder Afrisco Certified Organic, CC, gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Adresse: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Sør-Afrika» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Angola AO-BIO-155 x — — — — — 

Botswana BW-BIO-155 x — — — — — 

Lesotho LS-BIO-155 x  — — — — 

Malawi MW-BIO-155 x  — — — — 

Mosambik MZ-BIO-155 x — — x — — 

Namibia NA-BIO-155 x — — — — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-155 x — — x — — 

Swaziland SZ-BIO-155 x   x   

Zambia ZM-BIO-155 x — — — — — 

Zimbabwe ZW-BIO-155 x»      
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3)  I posten som gjelder Agreco R.F. Göderz GmbH, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-151 x — — x — — 

Kamerun CM-BIO-151 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-151 x — — x — — 

Moldova MD-BIO-151 x — — x — — 

Marokko MA-BIO-151 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-151 x — — x — —» 

4)  I posten som gjelder Australian Certified Organic, gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Adresse: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Internettadresse: http://www.aco.net.au» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Australia AU-BIO-107 — x — x — x 

Burma/Myanmar MM-BIO-107 x — — x — — 

Kina CN-BIO-107 x — — x — — 

Cookøyene CK-BIO-107 x — — — — — 

Fiji FJ-BIO-107 x — — x — — 

Falklandsøyene FK-BIO-107 — x — — — — 

Hongkong HK-BIO-107 x — — x — — 

Indonesia ID-BIO-107 x — — x — — 

Sør-Korea KR-BIO-107 — — — x — — 

Madagaskar MG-BIO-107 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-107 x — — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-107 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Singapore SG-BIO-107 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-107 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-107 x — — x — — 

Tonga TO-BIO-107 x — — x — — 

Vanuatu VU-BIO-107 x — — x — —» 

5)  I posten som gjelder BCS Öko-Garantie GmbH, gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Adresse: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Tyskland» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-141 x — — x — — 

Algerie DZ-BIO-141 x — — x — — 

Angola AO-BIO-141 x — — x — — 

Armenia AM-BIO-141 x — — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-141 x — — x — — 

Hviterussland BY-BIO-141 x — — x x — 

Bolivia BO-BIO-141 x — — x — — 

Botswana BW-BIO-141 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-141 x x — x x — 

Burma/Myanmar MM-BIO-141 x — x x — — 

Kambodsja KH-BIO-141 x — — x — — 

Tsjad TD-BIO-141 x — — x — — 

Chile CL-BIO-141 x x x x — x 

Kina CN-BIO-141 x x x x x x 

Colombia CO-BIO-141 x x — x — — 

Costa Rica CR-BIO-141 — — x — — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-141 x — — x x — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Cuba CU-BIO-141 x x — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-141 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-141 x x x x x — 

Egypt EG-BIO-141 x — — x — — 

El Salvador SV-BIO-141 x x — x x — 

Etiopia ET-BIO-141 x x — x x — 

Georgia GE-BIO-141 x — — x x — 

Ghana GH-BIO-141 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-141 x — — x x — 

Haiti HT-BIO-141 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-141 x — — x x — 

Hongkong HK-BIO-141 x — — x — — 

India IN-BIO-141 — — — x — — 

Indonesia ID-BIO-141 x — — x — — 

Iran IR-BIO-141 x x — x — — 

Japan JP-BIO-141 x — — x — — 

Kenya KE-BIO-141 — — — x — — 

Kosovo(1) XK-BIO-141 x — — x x — 

Kirgisistan KG-BIO-141 x — — x x — 

Laos LA-BIO-141 x — — x — — 

Lesotho LS-BIO-141 x — — x — — 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-141 x — — x — — 

Malawi MW-BIO-141 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-141 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-141 x x — x x — 

Moldova MD-BIO-141 x — — x — — 

Montenegro ME-BIO-141 x — — x — — 

Mosambik MZ-BIO-141 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Namibia NA-BIO-141 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-141 x x — x x — 

Oman OM-BIO-141 x — — x x — 

Panama PA-BIO-141 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-141 x x — x x — 

Peru PE-BIO-141 x — — x x — 

Filippinene PH-BIO-141 x — x x — — 

Russland RU-BIO-141 x — — x x — 

Saudi-Arabia SA-BIO-141 x x — x x — 

Senegal SN-BIO-141 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-141 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-141 x x — x x — 

Sør-Korea KR-BIO-141 x — x x x — 

Sri Lanka LK-BIO-141 x — — x — — 

Sudan SD-BIO-141 x — — x — — 

Swaziland SZ-BIO-141 x — — x — — 

Fransk Polynesia PF-BIO-141 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-141 x — x x — — 

Tanzania TZ-BIO-141 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-141 x — x x x — 

Tyrkia TR-BIO-141 x x — x x — 

Uganda UG-BIO-141 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-141 x — — x x — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-141 x — — x — — 

Uruguay UY-BIO-141 x x — x x — 

Venezuela VE-BIO-141 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-141 x — x x — —» 

(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244 

og Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring.» 
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c)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III» 

6)  I posten som gjelder Balkan Biocert Skopje, skal nr. 1 lyde: 

«1.  Adresse: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia» 

7)  I posten som gjelder Bioagricert S.r.l., gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Brasil BR-BIO-132 x   x   

Burma/Myanmar MM-BIO-132 x — — x — — 

Kambodsja KH-BIO-132 x — — x — — 

Kina CN-BIO-132 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-132 x — — x — — 

Fransk Polynesia PF-BIO-132 x — — x — — 

India IN-BIO-132 x — — x — — 

Laos LA-BIO-132 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-132 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-132 x x — x — — 

Marokko MA-BIO-132 x — — x — — 

San Marino SM-BIO-132 — — — x — — 

Serbia RS-BIO-132 x x — — — — 

Sør-Korea KR-BIO-132 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-132 x x — x — — 

Togo TG-BIO-132 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-132 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-132- x — — x — —» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III»  
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8)  I posten som gjelder BioGro New Zealand Limited, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Fiji FJ-BIO-130 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-130 — — — x — — 

Niue NU-BIO-130 x — — x — — 

Samoa WS-BIO-130 x — — x — — 

Vanuatu VU-BIO-130 x — — x — —» 

9)  I posten som gjelder Bio.inspecta AG, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Armenia AM-BIO-161 x — — x — — 

Albania AL-BIO-161 x — — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-161 x — — x — — 

Benin BJ-BIO-161 x — — — — — 

Brasil BR-BIO-161 x — — x — — 

Burkina Faso BF-BIO-161 x — — — — — 

Cuba CU-BIO-161 x — — x — — 

Den dominikanske republikk DO-BIO-161 x — — x — — 

Etiopia ET-BIO-161 x — — x — — 

Georgia GE-BIO-161 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-161 x — — x — — 

Indonesia ID-BIO-161 x — — x — — 

Iran IR-BIO-161 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-161 x — — x — — 

Kenya KE-BIO-161 x — — x — — 

Kosovo(1) XK-BIO-161 x — — x — — 

Kirgisistan KZ-BIO-161 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Libanon LB-BIO-161 x — — x — — 

Moldova MD-BIO-161 x — — x — — 

Filippinene PH-BIO-161 x — — x — — 

Russland RU-BIO-161 x — — x — — 

Senegal SN-BIO-161 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-161 x — — x — — 

Sør-Korea KR-BIO-161 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-161 x — — x — — 

Tadsjikistan TJ-BIO-161 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-161 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-161 x — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-161 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-161 x — — x — —» 

(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244 og 

Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring.» 

10)  I posten som gjelder CCPB Srl, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Kina CN-BIO-102 x — — x — — 

Egypt EG-BIO-102 x — — x — — 

Irak IQ-BIO-102 x — — — — — 

Libanon LB-BIO-102 x — — x — — 

Marokko MA-BIO-102 x — — x — — 

Filippinene PH-BIO-102 x — — x — — 

San Marino SM-BIO-102 x — — x — — 

Syria SY-BIO-102 x — — — — — 

Tyrkia TR-BIO-102 x — — x — —» 
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11)  Posten som gjelder Center of Organic Agriculture in Egypt, utgår. 

12)  I posten som gjelder CERES Certification of Environmental Standards GmbH, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-140 x x — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-140 x — — x — — 

Benin BJ-BIO-140 x — — x — — 

Bolivia BO-BIO-140 x x — x — — 

Burkina Faso BF-BIO-140 x — — x — — 

Bhutan BT-BIO-140 x — — x — — 

Chile CL-BIO-140 x x — x — — 

Kina CN-BIO-140 x x — x — — 

Colombia CO-BIO-140 x x — x — — 

Den dominikanske republikk DO-BIO-140 x x — x — — 

Ecuador EC-BIO-140 x x — x — — 

Egypt EG-BIO-140 x x — x — — 

Etiopia ET-BIO-140 x x — x — — 

Ghana GH-BIO-140 x      

Grenada GD-BIO-140 x x — x — — 

Indonesia ID-BIO-140 x x — x — — 

Iran IR-BIO-140 x — — x — — 

Jamaica JM-BIO-140 x x — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-140 x — — x — — 

Kenya KE-BIO-140 x x — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-140 x — — x — — 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-140 x x — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Mali ML-BIO-140 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-140 x x — x — — 

Moldova MD-BIO-140 x x — x — — 

Marokko MA-BIO-140 x x — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-140 x x — x — — 

Paraguay PY-BIO-140 x x — x — — 

Peru PE-BIO-140 x x — x — — 

Filippinene PH-BIO-140 x x — x — — 

Russland RU-BIO-140 x x — x — — 

Rwanda RW-BIO-140 x x — x — — 

Saudi-Arabia SA-BIO-140 x x — x — — 

Senegal SN-BIO-140 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-140 x x — x — — 

Singapore SG-BIO-140 x x — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-140 x x — x — — 

Saint Lucia LC-BIO-140 x x — x — — 

Taiwan TW-BIO-140 x x — x — — 

Tanzania TZ-BIO-140 x x — x — — 

Thailand TH-BIO-140 x x — x — — 

Tyrkia TR-BIO-140 x x — x — — 

Togo TG-BIO-140 x — — x — — 

Uganda UG-BIO-140 x x — x — — 

Ukraina UA-BIO-140 x x — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-140 x x — x — — 

Vietnam VN-BIO-140 x x — x — —» 
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13)  I posten som gjelder Certisys, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Benin BJ-BIO-128 x — — x — — 

Burkina Faso BF-BIO-128 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-128 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-128 x — — x — — 

Mali ML-BIO-128 x — — x — — 

Senegal SN-BIO-128 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-128 x — — x — — 

Togo TG-BIO-128 x — — x — —» 

14)  Etter posten som gjelder Certisys, innsettes følgende post om Company of Organic Agriculture in Palestine: 

«Company of Organic Agriculture in Palestine 

1. Adresse: Alsafa building – first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina 

2. Internettadresse: http://coap.org.ps 

3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

De okkuperte palestinske 

områdene 

PS-BIO-163 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2018.» 

15)  I posten som gjelder Control Union Certifications, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-149 x — — x — — 

Albania AL-BIO-149 x — — x — — 

Bermuda BM-BIO-149 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Bhutan BT-BIO-149 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-149 x — — x — — 

Burkina Faso BF-BIO-149 x — — x — — 

Burma/Myanmar MM-BIO-149 x — — x — — 

Kambodsja KH-BIO-149 x — — x — — 

Kina CN-BIO-149 x — — x — — 

Colombia CO-BIO-149 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-149 x — — x — — 

Den dominikanske republikk DO-BIO-149 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-149 x — — x — — 

Egypt EG-BIO-149 x — — x — — 

Etiopia ET-BIO-149 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-149 x — — x — — 

Guinea GN-BIO-149 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-149 x — — x — — 

Hongkong HK-BIO-149 x — — x — — 

Indonesia ID-BIO-149 x — — x — — 

Iran IR-BIO-149 x — — x — — 

Sør-Korea KR-BIO-149 x — — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-149 x — — x — — 

Laos LA-BIO-149 x — — x — — 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-149 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-149 x — — x — — 

Mali ML-BIO-149 x — — x — — 

Mauritius MU-BIO-149 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-149 x — — x — — 

Moldova MD-BIO-149 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Mosambik MZ-BIO-149 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-149 x — — x — — 

Nigeria NG-BIO-149 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-149 x — — x — — 

De okkuperte palestinske 

områdene 

PS-BIO-149 x — — x — — 

Panama PA-BIO-149 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-149 x — — x — — 

Peru PE-BIO-149 x — — x — — 

Filippinene PH-BIO-149 x — — x — — 

Rwanda RW-BIO-149 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-149 x — — x — — 

Singapore SG-BIO-149 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-149 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-149 x — — x — — 

Syria SY-BIO-149 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-149 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-149 x — — x — — 

Øst-Timor TL-BIO-149 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-149 x — — x — — 

Uganda UG-BIO-149 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-149 x — — x — — 

De forente arabiske emirater AE-BIO-149 x — — x — — 

Uruguay UY-BIO-149 x — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-149 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-149 x — — x — — 

Zambia ZN-BIO-149 x — — x — —» 
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16)  I posten som gjelder Ecoglobe, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Armenia AM-BIO-112 x — — x — — 

Hviterussland BY-BIO-112 x — — x — — 

Iran IR-BIO-112 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-112 x — — x — — 

Russland RU-BIO-112 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-112 x — — x — —» 

17)  Etter posten som gjelder Ecoglobe, innsettes følgende post om Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA): 

«Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECOA) 

1. Adresse: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egypt 

2. Internettadresse: http://www.ecoa.com.eg/ 

3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Egypt EG-BIO-164 x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5. Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2018.» 

18)  I posten som gjelder Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-109 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-109 x — — x — — 

Etiopia ET-BIO-109 x — — x — — 

Georgia GE-BIO-109 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-109 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Kirgisistan KG-BIO-109 x — — x — — 

Russland RU-BIO-109 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-109 x — — x — — 

Tadsjikistan TJ-BIO-109 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-109 x x — x — — 

Ukraina UA-BIO-109 x — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-109 x — — x — —» 

19)  I posten som gjelder Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification 

Services (QCS), skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Bahamas BS-BIO-144 x — — x — — 

Kina CN-BIO-144 x — x x — — 

Den dominikanske republikk DO-BIO-144 x — x x — — 

Ecuador EC-BIO-144 x — x — — — 

Guatemala GT-BIO-144 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-144 x — x x — — 

Malaysia MY-BIO-144 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-144 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-144 x — x x — — 

Peru PE-BIO-144 x — — x — — 

Filippinene PH-BIO-144 x — x x — — 

El Salvador SV-BIO-144 x — x x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-144 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-144 x — x x — — 

Tyrkia TR-BIO-144 x — — x — —» 
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20)  I posten som gjelder IMO Control Private Limited, gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-147 x — — x — — 

Bangladesh BD-BIO-147 x — — x — — 

Bhutan BT-BIO-147 x — — x — — 

Indonesia ID-BIO-147 x — — x — — 

India IN-BIO-147 - — — x — — 

Iran IR-BIO-147 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-147 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-147 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-147 x — — x — — 

Filippinene PH-BIO-147 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-147 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-147 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-147 x — — x — —» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III» 

21)  I posten som gjelder IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-158 x — — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO -158 x — — x — — 

Georgia GE-BIO-158 x — — — — — 

Kasakhstan KZ-BIO-158 x — — — — — 

Kirgisistan KG-BIO-158 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Russland RU-BIO-158 x — — — — — 

Tadsjikistan TJ-BIO-158 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-158 x — — x — — 

Turkmenistan TM-BIO-158 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-158 x — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-158 x — — x — —» 

22)  I posten som gjelder IMO Institut für Marktökologie GmbH, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Armenia AM-BIO-146 x — — — — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-146 x — — — — —» 

23)  I posten som gjelder Institute for Marketecology (IMO), gjøres følgende endringer: 

a)  Navnet «Institute for Marketecology (IMO)» endres til «IMO Swiss AG». 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-143 x x — x — — 

Albania AL-BIO-143 x — — x — — 

Armenia AM-BIO-143 x — — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO -143 x — — x — — 

Bangladesh BD-BIO-143 x — x x — — 

Bolivia BO-BIO-143 x — — x — — 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-143 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-143 x x x x — x 

Burkina Faso BF-BIO-143 x — — — — — 

Kamerun CM-BIO-143 x — — — — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Canada CA-BIO-143 x — — x — — 

Chile CL-BIO-143 x x x x — x 

Kina CN-BIO-143 x x — x — x 

Colombia CO-BIO-143 x — — x — — 

Den demokratiske 

republikken Kongo 

CD-BIO-143 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-143 x — — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-143 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-143 x — x — — — 

El Salvador SV-BIO-143 x — — x — — 

Etiopia ET-BIO-143 x — — x — — 

Georgia GE-BIO-143 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-143 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-143 x — — x — — 

Haiti HT-BIO-143 x — — x — — 

India IN-BIO-143 — — x x — — 

Indonesia ID-BIO-143 x — — x — — 

Japan JP-BIO-143 x — — x — — 

Jordan JO-BIO-143 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-143 x — — x — — 

Kenya KE-BIO-143 x — — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-143 x — — x — — 

Liechtenstein LI-BIO-143 x — — — — — 

Mali ML-BIO-143 x — — — — — 

Mexico MX-BIO-143 x — — x — — 

Marokko MA-BIO-143 x — — x — — 

Namibia NA-BIO-143 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-143 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Nicaragua NI-BIO-143 x — — x — — 

Niger NE-BIO-143 x — — x — — 

Nigeria NG-BIO-143 x — — x — — 

De okkuperte palestinske 

områdene 

PS-BIO-143 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-143 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-143 x — — x — — 

Peru PE-BIO-143 x — x x — — 

Filippinene PH-BIO-143 x — — x — — 

Russland RU-BIO-143 x — — x — x 

Rwanda RW-BIO-143 x — — x — — 

Sierra Leone SL-BIO-143 x — — x — — 

Singapore SG-BIO-143 — — — x   

Sør-Afrika ZA-BIO-143 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-143 x — — x — — 

Sudan SD-BIO-143 x — — x — — 

Surinam SR-BIO-143 x — — x — — 

Syria SY-BIO-143 x — — — — — 

Tadsjikistan TJ-BIO-143 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-143 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-143 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-143 x — — x — — 

Togo TG-BIO-143 x — — x — — 

Uganda UG-BIO-143 x — — x — x 

Ukraina UA-BIO-143 x x — x — x 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-143 — — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-143 x — — x — x 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Venezuela VE-BIO-143 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-143 x — x x — —» 

24)  I posten som gjelder Istituto Certificazione Etica e Ambientale, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-115 x — — x — — 

Armenia AM-BIO-115 — x — x — — 

Ecuador EC-BIO-115 x — — x — — 

Etiopia ET-BIO-115 x — — — — — 

Iran IR-BIO-115 x — — x — — 

Japan JP-BIO-115 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-115 x — — — — — 

Libanon LB-BIO-115 — — — x — — 

Madagaskar MG-BIO-115 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-115 — — — x — — 

Mexico MX-BIO-115 x x — x — — 

Moldova MD-BIO-115 x — — x — — 

Russland RU-BIO-115 x x — x — — 

San Marino SM-BIO-115 — — — x — — 

Senegal SN-BIO-115 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-115 x — — x — — 

Syria SY-BIO-115 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-115 — — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-115 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-115 x — — x — — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-115 x x — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Uruguay UY-BIO-115 x — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-115 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-115 — — — x — —» 

25)  I posten som gjelder Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l., skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Egypt EG-BIO-136 x x — x — — 

Libanon LB-BIO-136 x x — x — — 

Marokko MA-BIO-136 x — — x — — 

Filippinene PH-BIO-136 x — — x — — 

Syria SY-BIO-136 x — — — — — 

Tunisia TN-BIO-136 — x — — — — 

Tyrkia TR-BIO-136 x x — x — —» 

26)  I posten som gjelder LACON GmbH, gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Adresse: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Tyskland» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-134 x — — x — — 

Bangladesh BD-BIO-134 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-134 — x — — — — 

Burkina Faso BF-BIO-134 x x — x — — 

Ghana GH-BIO-134 x — — x — — 

India IN-BIO-134 — x — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-134 x — — — — — 

Madagaskar MG-BIO-134 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Mali ML-BIO-134 x — — — — — 

Mexico MX-BIO-134 x x — — — — 

Marokko MA-BIO-134 x — — x — — 

Namibia NA-BIO-134 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-134 x — — x — — 

Russland RU-BIO-134 x — — — — — 

Serbia RS-BIO-134 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-134 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-134 x — — x — — 

Togo TG-BIO-134 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-134 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-134 x — — — — — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-134 — — — x — —» 

27)  I posten som gjelder NASAA Certified Organic Pty Ltd, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Indonesia ID-BIO-119 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-119 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-119 x — — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-119 x — — x — — 

Samoa WS-BIO-119 x — — x — — 

Singapore SG-BIO-119 x — — x — — 

Salomonøyene SB-BIO-119 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-119 x — — x — — 

Øst-Timor TL-BIO-119 x — — x — — 

Tonga TO-BIO-119 x — — x — —» 
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28)  I posten som gjelder Onecert, Inc., gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Nepal NE-BIO-152 x — — x — — 

Samoa WS-BIO-152 x — — x — — 

India IN-BIO-152 — — — x — — 

Thailand TH-BIO-152 x   x   

Uganda UG-BIO-152 x   x   

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-152 — — — x — — 

Vietnam VN-BIO-152 x   x»   

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III» 

29)  I posten som gjelder Oregon Tilth, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Bolivia BO-BIO-116 x — — — — — 

Canada CA-BIO-116 — — — x — — 

Chile CL-BIO-116 x — — x — — 

Kina CN-BIO-116 — — — x — — 

Honduras HN-BIO-116 — — — x — — 

Mexico MX-BIO-116 x — — x — — 

Panama PN-BIO-116 x — — x — —» 

30)  I posten som gjelder Organización Internacional Agropecuaria, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Argentina AR-BIO-110 — — x — — — 

Brasil BR-BIO-110 x — — — — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Mexico MX-BIO-110 x — — x — — 

Panama PA-BIO-110 x — — x — — 

Uruguay UY-BIO-110 x x — x — —» 

31)  I posten som gjelder TÜV Nord Integra, skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Burkina Faso BF-BIO-160 x — — x — — 

Kamerun CM-BIO-160 x — — x — — 

Egypt EG-BIO-160 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-160 x — — x — — 

Jordan JO-BIO-160 x — — x — — 

Madagaskar MG-BIO-160 x — — x — — 

Mali ML-BIO-160 x — — x — — 

Marokko MA-BIO-160 x — — x — — 

Curaçao CW-BIO-160 x — — x — — 

Senegal SN-BIO-160 x — — x — —» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 442/2014 

av 30. april 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til anmodninger om oppføring på 

listen over tredjestater som er anerkjent med hensyn til likeverdighet ved import av 

økologiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) er det fastsatt nærmere regler for framgangsmåten for anerkjennelse av 

tredjestater med hensyn til likeverdighet i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) I sine konklusjoner om økologisk landbruk fra det 3237. møtet i Rådet (landbruk og fiskeri) av 13. og 14 mai 2013 

oppfordret Rådet for Den europeiske union Kommisjonen til å forbedre de nåværende ordningene for å lette 

internasjonal handel med økologiske produkter og kreve gjensidighet og åpenhet i alle handelsavtaler. 

3) Den pågående gjennomgåelsen av den rettslige rammen for sektoren for økologisk produksjon har vist at det er mangler 

i den nåværende ordningen for anerkjennelse av tredjestater med hensyn til likeverdighet. De fleste av likeverdighets-

ordningene som er undertegnet av Kommisjonen og tredjestater, er blitt ensidig anvendt av Europakommisjonen, hvilket 

ikke har bidratt til å fremme like konkurransevilkår. Det ble konstatert at anerkjennelse av likeverdighet med tredjestater 

bør fastsettes gjennom internasjonale avtaler. Derfor bør den nåværende ordningen for anerkjennelse av tredjestater med 

hensyn til likeverdighet, som er basert på likeverdighetsordninger, byttes ut med en ordning som er basert på balanserte 

internasjonale avtaler, med sikte på å fremme like konkurransevilkår, åpenhet og rettssikkerhet. 

4) For å lette overgangen til den nye ordningen med anerkjennelse på grunnlag av internasjonale avtaler bør det fastsettes 

en siste frist for framlegging av nye anmodninger om oppføring på listen som er fastsatt i artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 1235/2008 og finnes i vedlegg III til nevnte forordning. Anmodninger som mottas etter nevnte dato, bør ikke lenger 

godtas. 

5) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1235/2008 skal lyde: 

«1.  Kommisjonen skal vurdere om en tredjestat skal oppføres på listen nevnt i artikkel 7 når den har mottatt en 

anmodning om dette fra en representant for vedkommende tredjestat, forutsatt at anmodningen er framlagt før 1. juli 2014.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 130 av 1.5.2014, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 644/2014 

av 16. juni 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) inneholder listen over tredjestater hvis produksjons-

systemer og kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter anerkjennes som likeverdige med dem som 

er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. Vedlegg IV til nevnte forordning inneholder listen over kontrollorganer og 

kontrollmyndigheter som har fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater når det gjelder 

likeverdighet. På bakgrunn av nye opplysninger som Kommisjonen har mottatt, bør det gjøres visse endringer av listene 

i disse vedleggene. 

2) Oppføringen av Canada på listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 varer til 30. juni 2014. Ettersom Canada 

fortsatt oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 33 nr. 2 i nevnte forordning, bør oppføringens varighet forlenges på 

ubegrenset tid. 

3) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 586/2013(3) ble kontrollorganet NOCA Pvt. Ltd, Pune strøket 

fra oppføringen for India i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 etter opplysninger fra India om at nevnte 

kontrollorgan var suspendert. Vedkommende myndighet i India har underrettet Kommisjonen om at suspensjonen er 

hevet, og at et nytt kontrollorgan, M/S. Faircert Certification Services Pvt Ltd, Khargone, er blitt godkjent. Nevnte 

kontrollorganer bør derfor tilføyes i posten for India i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

4) På grunnlag av opplysninger som Kommisjonen har mottatt, som viser at kontrollorganet SGS India Pvt. Ltd ikke 

respekterer anvendelsesområdet for anerkjennelsen av India med hensyn til produkter som kan importeres, bør nevnte 

kontrollorgan strykes fra posten for India i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

5) Vedkommende myndighet i Japan har underrettet Kommisjonen om endringer med hensyn til to anerkjente kontroll-

organer, og om fem nylig godkjente kontrollorganer, og dette bør avspeiles i posten for Japan i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 1235/2008. 

6) Oppføringen av Tunisia på listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 varer til 30. juni 2014. Resultatene av 

tilsyn som Kommisjonen har gjennomført, viste at vedkommende myndighet i Tunisia bør forbedre overvåkingen av 

kontrollsystemet. Tunisia har truffet korrigerende tiltak, og det er gjort framskritt. Varigheten av oppføringen bør 

forlenges til 30. juni 2015, slik at det kan kontrolleres at visse varslede tiltak gjennomføres. 

7) Kommisjonen har behandlet de anmodningene om oppføring på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 

som den hadde mottatt innen 31. oktober 2013. De kontrollorganer og kontrollmyndigheter som etter vurdering av alle 

mottatte opplysninger ble funnet å oppfylle gjeldende krav, bør oppføres på nevnte liste. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 17.6.2014, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 586/2013 av 20. juni 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater og om unntak fra forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til datoen for inngivelse av årsrapporten 

(EUT L 169 av 21.6.2013, s. 51). 
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8) Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 16. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I posten for Canada skal nr. 7 lyde: 

 «7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt.» 

2)  I nr. 5 i posten for India gjøres følgende endringer: 

a)  Raden for IN-ORG-013 utgår. 

b)  Følgende rad innsettes etter raden for IN-ORG-010: 

«IN-ORG-011 Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd www.nocaagro.com» 

c)  Følgende rad innsettes: 

«IN-ORG-023 Faircert Certification Services Pvt Ltd www.faircert.com» 

3)  I nr. 5 i posten for Japan gjøres følgende endringer: 

a)  Raden for JP-BIO-006 skal lyde: 

«JP-BIO-006 Ecocert Japan Limited www.ecocert.co.jp» 

b)  Raden for JP-BIO-023 skal lyde: 

«JP-BIO-023 Rice Research Organic Food Institute www.inasaku.or.tv» 

c)  Etter raden for JP-BIO-030 innsettes følgende rader: 

«JP-BIO-031 Wakayama Organic Certified Association www.vaw.ne.jp/aso/woca 

JP-BIO-032 Shimane Organic Agriculture Association www.shimane-yuki.or.jp/index.html 

JP-BIO-033 The Mushroom Research Institute of Japan www.kinoko.or.jp 

JP-BIO-034 International Nature Farming Research Center www.infrc.or.jp 

JP-BIO-035 Organic Certification Center www.organic-cert.or.jp» 

4)  I posten for Tunisia gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 5 skal raden for TN-BIO-006 lyde: 

«TN-BIO-006 Institut National de la Normalisation et de la Propriété 

Industrielle (INNORPI) 

www.innorpi.tn» 

b)  Nr. 7 skal lyde: 

«7. Oppføringens varighet: 30. juni 2015.» 

 _____   



Nr. 47/372 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I posten for «Afrisco Certified Organic, CC» skal nr. 4 lyde: 

«4.  Unntak: omleggingsprodukter.» 

2)  I posten for «ARGENCERT SA» skal nr. 3 og 4 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Argentina AR-BIO-138 — — — x — — 

Chile CL-BIO-138 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-138 x — — x — — 

Uruguay UY-BIO-138 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III.» 

3)  I posten for «Caucacert Ltd» gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

«1.  Adresse: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia.» 

b)  Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Unntak: omleggingsprodukter.» 

4)  I posten for «Ceres Certification of Environment standards GmbH» skal nr. 4 lyde: 

«4.  Unntak: omleggingsprodukter.» 

5)  I posten for «ARGENCERT SA» skal nr. 3 og 4 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-149 x x x x — — 

Albania AL-BIO-149 x x x x — — 

Bermuda BM-BIO-149 x x x x — — 

Bhutan BT-BIO-149 x x x x — — 

Brasil BR-BIO-149 x — — x — — 

Burkina Faso BF-BIO-149 x x x x — — 

Burma/Myanmar MM-BIO-149 x x x x — — 

Kambodsja KH-BIO-149 x x x x — — 

Canada CA-BIO-149 — — x — — — 

Kina CN-BIO-149 x x x x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Colombia CO-BIO-149 x x x x — — 

Costa Rica CR-BIO-149 — x x — — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-149 x x x x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-149 x x x x — — 

Ecuador EC-BIO-149 x x x x — — 

Egypt EG-BIO-149 x x x x — — 

Etiopia ET-BIO-149 x x x x — — 

Ghana GH-BIO-149 x x x x — — 

Guinea GN-BIO-149 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-149 x x x x — — 

Hongkong HK-BIO-149 x x x x — — 

India IN-BIO-149 — x x x — — 

Indonesia ID-BIO-149 x x x x — — 

Iran IR-BIO-149 x x x x — — 

Israel IL-BIO-149 — x x — — — 

Japan JP-BIO-149 — x x — — — 

Sør-Korea KR-BIO-149 x x x x — — 

Kirgisistan KG-BIO-149 x x x x — — 

Laos LA-BIO-149 x x x x — — 

Den tidligere 

jugoslaviske republikken 

Makedonia 

MK-BIO-149 x x x x — — 

Malaysia MY-BIO-149 x x x x — — 

Mali ML-BIO-149 x x x x — — 

Mauritius MU-BIO-149 x x x x — — 

Mexico MX-BIO-149 x x x x — — 

Moldova MD-BIO-149 x x x x — — 

Mosambik MZ-BIO-149 x x x x — — 

Nepal NP-BIO-149 x x x x — — 

Nigeria NG-BIO-149 x x x x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Pakistan PK-BIO-149 x x x x — — 

De okkuperte 

palestinske områdene 

PS-BIO-149 x x x x — — 

Panama PA-BIO-149 x x x x — — 

Paraguay PY-BIO-149 x x x x — — 

Peru PE-BIO-149 x x x x — — 

Filippinene PH-BIO-149 x x x x — — 

Rwanda RW-BIO-149 x x x x — — 

Serbia RS-BIO-149 x x x x — — 

Sierra Leone SL-BIO-149 — x x — — — 

Singapore SG-BIO-149 x x x x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-149 x x x x — — 

Sri Lanka LK-BIO-149 x x x x — — 

Sveits CH-BIO-149 — — x — — — 

Syria SY-BIO-149 x x x x — — 

Tanzania TZ-BIO-149 x x x x — — 

Thailand TH-BIO-149 x x x x — — 

Øst-Timor TL-BIO-149 x x x x — — 

Tyrkia TR-BIO-149 x x x x — — 

Uganda UG-BIO-149 x x x x — — 

Ukraina UA-BIO-149 x x x x — — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-149 x x x x — — 

De forente stater US-BIO-149 — — x — — — 

Uruguay UY-BIO-149 x x x x — — 

Usbekistan UZ-BIO-149 x x x x — — 

Vietnam VN-BIO-149 x x x x — — 

Zambia ZN-BIO-149 x x x x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III.» 

6)  I posten for «Ecoglobe» skal nr. 1 lyde: 

«1.  Adresse: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia.»  
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7)  I posten for «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu» skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-109 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-109 x — — x — — 

Etiopia ET-BIO-109 x — — x — — 

Georgia GE-BIO-109 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-109 x — — x x — 

Kirgisistan KG-BIO-109 x — — x — — 

Russland RU-BIO-109 x — — x x — 

Serbia RS-BIO-109 x x — x x — 

Tadsjikistan TJ-BIO-109 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-109 x x — x x — 

Ukraina UA-BIO-109 x x — x x — 

Usbekistan UZ-BIO-109 x — — x — —» 

8)  I posten for «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services 

(QCS)» skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Bahamas BS-BIO-144 x — — x — x 

Kina CN-BIO-144 x — x x — x 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-144 x — x x — x 

Ecuador EC-BIO-144 x — x — x x 

Guatemala GT-BIO-144 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-144 x — x x x — 

Malaysia MY-BIO-144 x — — x — x 

Mexico MX-BIO-144 x — — x — x 

Nicaragua NI-BIO-144 x — x x — x 

Peru PE-BIO-144 x — — x — x 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Filippinene PH-BIO-144 x — x x — x 

El Salvador SV-BIO-144 x — x x — x 

Sør-Afrika ZA-BIO-144 x — — x — x 

Taiwan TW-BIO-144 x — x x — x 

Tyrkia TR-BIO-144 x — — x — x» 

9)  I posten for «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști» skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-158 x — — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-158 x — — x — — 

Georgia GE-BIO-158 x — — — — — 

Kasakhstan KZ-BIO-158 x — — — x — 

Republikken Kirgisistan KG-BIO-158 x — — x — — 

Russland RU-BIO-158 x — — — x — 

Tadsjikistan TJ-BIO-158 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-158 x — — x — — 

Turkmenistan TM-BIO-158 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-158 x — — x x — 

Usbekistan UZ-BIO-158 x — — x — — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-158 — — — — x —» 

10)  I posten for «Indocert» skal nr. 3 og 4 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

India IN-BIO-148 — — x x x — 

Sri Lanka LK-BIO-148 x — — — — — 

Kambodsja KH-BIO-148 x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III.»  
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11)  I posten for «NASAA Certified Organic Pty Ltd» skal nr. 3 og 4 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Australia AU-BIO-119 — — — x — — 

Indonesia ID-BIO-119 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-119 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-119 x — — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-119 x — — x — — 

Samoa WS-BIO-119 x — — x — — 

Singapore SG-BIO-119 x — — x — — 

Salomonøyene SB-BIO-119 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-119 x — — x — — 

Øst-Timor TL-BIO-119 x — — x — — 

Tonga TO-BIO-119 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III.» 

12)  I posten for «SGS Austria Controll-Co. GmbH» skal nr. 4 lyde: 

«4.  Unntak: omleggingsprodukter.» 

13)  I posten for «Organic crop improvement association» skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Canada CA-BIO-120 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-120 x x — x — — 

Japan JP-BIO-120 x x — x — — 

Mexico MX-BIO-120 x x — x — — 

Nicaragua NI-BIO-120 x x — x — — 

Peru PE-BIO-120 x x — x — — 

El Salvador SV-BIO-120 x x — x — —» 
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14)  I posten for «Soil Association Certification Limited» skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Belize BZ-BIO-142 x — — x — — 

Kamerun CM-BIO-142 — x — x — — 

Colombia CO-BIO-142 — — — x — — 

Egypt EG-BIO-142 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-142 x — — x — — 

Iran IR-BIO-142 x — — x — — 

Kenya KE-BIO-142 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-142 x x — x — — 

Thailand TH-BIO-142 x — — x — — 

Uganda UG-BIO-142 x — — x — — 

Venezuela VE-BIO-142 x — — — — —» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 829/2014 

av 30. juli 2014 

om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) inneholder listen over tredjestater hvis produksjons-

systemer og kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som 

er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) Anerkjennelsen av Sveits i henhold til artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 omfatter på det nåværende 

tidspunkt foredlede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, unntatt gjær. Sveits har framlagt en anmodning for 

Kommisjonen om å bli anerkjent som likeverdig også med hensyn til økologisk gjær. Undersøkelsen av de 

opplysningene som ble framlagt i forbindelse med nevnte anmodning, og senere klargjøringer fra Sveits har ledet til den 

konklusjon at reglene for produksjon og kontroll av økologisk gjær i denne staten er likeverdige med reglene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(3). Anerkjennelsen av Sveits’ produksjons-

systemer og kontrolltiltak som likeverdige når det gjelder foredlede produkter til bruk som næringsmidler, bør derfor 

også omfatte økologisk gjær. 

3) Anerkjennelsen av New Zealand i henhold til artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 omfatter på det nåværende 

tidspunkt foredlede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, unntatt vin og gjær. Myndighetene på New Zealand 

har anmodet Kommisjonen om å anerkjenne New Zealand som likeverdig også med hensyn til økologisk vin. 

Undersøkelsen av de opplysningene som ble framlagt i forbindelse med nevnte anmodning, og senere klargjøringer fra 

New Zealand har ledet til den konklusjon at reglene for produksjon og kontroll av økologisk vin i denne staten, er 

likeverdige med reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007 og forordning (EF) nr. 889/2008. Anerkjennelsen av 

New Zealands produksjonssystemer og kontrolltiltak som likeverdige når det gjelder foredlede produkter til bruk som 

næringsmidler, bør derfor også omfatte økologisk vin. 

4) Ifølge opplysningene fra New Zealand er vedkommende myndighet, ett av kontrollorganene og organet som utsteder 

sertifikater, blitt endret. Dette bør gjenspeiles i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

5) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter som har 

kompetanse til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet. 

6) Kommisjonen har behandlet de anmodningene om oppføring på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 

som den hadde mottatt innen 31. oktober 2013. Etter undersøkelsen av alle mottatte opplysninger bør de kontroll-

organene og kontrollmyndighetene som er funnet å oppfylle de relevante kravene, oppføres på nevnte liste. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 228 av 31.7.2014, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

2019/EØS/47/33 
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7) «LibanCert» er oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Det oversendte imidlertid ikke Kommisjonen 

relevante opplysninger om akkrediteringsorganet nevnt i artikkel 33 nr. 3 tredje og fjerde ledd i forordning (EF)  

nr. 834/2007 og meddelte heller ingen endringer i den tekniske dokumentasjonen i samsvar med artikkel 12 nr. 2 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 1235/2008. Videre viste den årlige rapporten for 2013 fra «LibanCert» at det ikke 

oppfyller spesifikasjonene i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. «LibanCert» ble bedt av Kommisjonen om å 

klargjøre disse spørsmålene, men svarte ikke innen den fastsatte fristen. Ifølge Kommisjonens opplysninger har 

«LibanCert» innstilt driften. Det bør derfor fjernes fra listen i vedlegg IV. 

8) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, som endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 355/2014(1), 

inneholder en feil i en tredjestats kodenummer for kontrollorganet «Abcert AG» og viser feilaktig til «IMO Swiss AG« i 

stedet for «IMOswiss AG». 

9) Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres og rettes. 

10) Av hensyn til rettssikkerheten bør de rettede bestemmelsene om Abcert AG og IMOswiss AG få anvendelse fra datoen 

for ikrafttredelsen av forordning (EU) nr. 355/2014. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Nr. 1 og nr. 5 bokstav a) i vedlegg II får anvendelse fra 12. april 2014. 

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

Utferdiget i Brussel 30. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 355/2014 av 8. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1235/20008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater (EUT L 106 av 9.4.2014, s. 15). 
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 1, «Produktkategorier», i raden «Foredlede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler» i posten for Sveits utgår 

fotnote 2. 

2) I posten for New Zealand gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1, «Produktkategorier», i raden «Foredlede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler» skal fotnote 2 lyde: 

«(2) Omfatter ikke gjær» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Vedkommende myndighet: Ministry for Primary Industries (MPI) 

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/» 

c) I nr. 5 skal raden for NZ-BIO-001 lyde: 

«NZ-BIO-001 Ministry for Primary 

Industries (MPI) 

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/» 

d) Nr. 6 skal lyde: 

«Organer som utsteder sertifikater: Ministry for Primary Industries (MPI)» 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer og rettelser: 

1) I nr. 3 i posten for «Abcert AG» skal raden for Moldova lyde: 

«Moldova MD-BIO-137 x — — — — —» 

2) I posten for «CCPB Srl» gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Kina CN-BIO-102 x — — x — — 

Egypt EG-BIO-102 x x — x — — 

Irak IQ-BIO-102 x — — — — — 

Libanon LB-BIO-102 x x — x — — 

Marokko MA-BIO-102 x — — x — — 

Filippinene PH-BIO-102 x — — x — — 

San Marino SM-BIO-102 x x — x — — 

Syria SY-BIO-102 x — — — — — 

Tunisia TN-BIO-102 — x — — — — 

Tyrkia TR-BIO-102 x x — x — —» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III». 

3) I posten for «Control Union Certifications» skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-149 x x x x x x 

Albania AL-BIO-149 x x x x x x 

Bermuda BM-BIO-149 x x x x x x 

Bhutan BT-BIO-149 x x x x x x 

Brasil BR-BIO-149 x x x x x x 

Burkina Faso BF-BIO-149 x x x x x x 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Burma/Myanmar MM-BIO-149 x x x x x x 

Kambodsja KH-BIO-149 x x x x x x 

Canada CA-BIO-149 — — x — — — 

Kina CN-BIO-149 x x x x x x 

Colombia CO-BIO-149 x x x x x x 

Costa Rica CR-BIO-149 — x x — x — 

Elfenbenskysten CI-BIO-149 x x x x x x 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-149 x x x x x x 

Ecuador EC-BIO-149 x x x x x x 

Egypt EG-BIO-149 x x x x x x 

Etiopia ET-BIO-149 x x x x x x 

Ghana GH-BIO-149 x x x x x x 

Guinea GN-BIO-149 x x x x x x 

Honduras HN-BIO-149 x x x x x x 

Hongkong HK-BIO-149 x x x x x x 

India IN-BIO-149 — x x x x — 

Indonesia ID-BIO-149 x x x x x x 

Iran IR-BIO-149 x x x x x x 

Israel IL-BIO-149 — x x — x — 

Japan JP-BIO-149 — x x — x — 

Sør-Korea KR-BIO-149 x x x x x x 

Kirgisistan KG-BIO-149 x x x x x x 

Laos LA-BIO-149 x x x x x x 

Den tidligere jugosla-

viske republikken 

Makedonia 

MK-BIO-149 x x x x x x 

Malaysia MY-BIO-149 x x x x x x 

Mali ML-BIO-149 x x x x x x 

Mauritius MU-BIO-149 x x x x x x 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Mexico MX-BIO-149 x x x x x x 

Moldova MD-BIO-149 x x x x x x 

Mosambik MZ-BIO-149 x x x x x x 

Nepal NP-BIO-149 x x x x x x 

Nigeria NG-BIO-149 x x x x x x 

Pakistan PK-BIO-149 x x x x x x 

De okkuperte pale-

stinske områdene 

PS-BIO-149 x x x x x x 

Panama PA-BIO-149 x x x x x x 

Paraguay PY-BIO-149 x x x x x x 

Peru PE-BIO-149 x x x x x x 

Filippinene PH-BIO-149 x x x x x x 

Rwanda RW-BIO-149 x x x x x x 

Serbia RS-BIO-149 x x x x x x 

Sierra Leone SL-BIO-149 x x x x x x 

Singapore SG-BIO-149 x x x x x x 

Sør-Afrika ZA-BIO-149 x x x x x x 

Sri Lanka LK-BIO-149 x x x x x x 

Sveits CH-BIO-149 — — x — — — 

Syria SY-BIO-149 x x x x x x 

Tanzania TZ-BIO-149 x x x x x x 

Thailand TH-BIO-149 x x x x x x 

Øst-Timor TL-BIO-149 x x x x x x 

Tyrkia TR-BIO-149 x x x x x x 

Uganda UG-BIO-149 x x x x x x 

Ukraina UA-BIO-149 x x x x x x 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-149 x x x x x x 

De forente stater US-BIO-149 — — x — — — 

Uruguay UY-BIO-149 x x x x x x 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Usbekistan UZ-BIO-149 x x x x x x 

Vietnam VN-BIO-149 x x x x x x 

Zambia ZN-BIO-149 x x x x x x» 

4) I posten for «IBD Certifications Ltd» skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Brasil BR-BIO-122 x x x x x — 

Kina CN-BIO-122 x — — x x — 

Mexico MX-BIO-122 — x — x — —» 

5) I posten for «IMO Swiss AG» gjøres følgende endringer: 

a) Navnet «IMO Swiss AG» erstattes med «IMOswiss AG». 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III». 

6) Posten for «LibanCert» utgår. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 836/2014 

av 31. juli 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med 

hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 22 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etter artikkel 42 i kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(2) er det fram til 31. desember 2014 på visse vilkår og når 

økologisk oppdrettede unghøner ikke er tilgjengelige, unntaksvis tillatt å innføre ikke-økologisk oppdrettede unghøner 

beregnet på eggproduksjon som er høyst 18 uker gamle, i en økologisk husdyrenhet. 

2) Utviklingen av harmoniserte økologiske produksjonsmetoder for ungt fjørfe på unionsplan er komplisert, ettersom det er 

svært delte meninger om de tekniske kravene. For at det skal bli mer tid til å utarbeide nærmere regler for økologisk 

produksjon av unghøner, bør unntaksbestemmelsen om bruk av ikke-økologisk oppdrettede unghøner forlenges. 

3) Etter artikkel 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 er det i kalenderårene 2012, 2013 og 2014 unntaksvis tillatt å bruke 

høyst 5 % ikke-økologisk proteinfôr til svin og fjørfe. 

4) Det har ikke vært tilgang på økologisk protein i tilstrekkelige mengder og av tilstrekkelig kvalitet på unionsmarkedet til 

å dekke næringsbehovet hos svin og fjørfe som oppdrettes i økologiske driftsenheter. Tilbudet av økologiske 

proteinvekster er fortsatt lavere enn etterspørselen. Muligheten til unntaksvis å bruke en begrenset andel ikke-økologisk 

proteinfôr bør derfor forlenges for et begrenset tidsrom. 

5) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 889/2008 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 42 bokstav b) erstattes datoen «31. desember 2014» med datoen «31. desember 2017». 

2) I artikkel 43 skal annet ledd lyde: 

 «For disse artene skal den høyeste tillatte prosentdelen av ikke-økologisk proteinfôr per tolvmånedersperiode være 5 % i 

kalenderårene 2015, 2016 og 2017.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 230 av 1.8.2014, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

2019/EØS/47/34 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 31. juli 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1287/2014 

av 28. november 2014 

om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) er det fastsatt at kontrollorganer og kontrollmyndigheter i en periode 

kan anmode om anerkjennelse med sikte på samsvarskontroll i henhold til artikkel 32 i forordning (EF) nr.  834/2007. 

Ettersom gjennomføringen av bestemmelsene om import av produkter som oppfyller kravene, fortsatt er under 

vurdering, og de tilhørende retningslinjene, malene, spørreskjemaene og systemet for elektronisk overføring fortsatt 

er under utvikling, bør fristen for anmodninger fra kontrollorganer og kontrollmyndigheter forlenges.  

2) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008() inneholder listen over tredjestater hvis produksjonssystemer og 

kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007.  

3) Ifølge opplysninger framlagt av Israel har den relevante produksjonsstandarden blitt endret, og godkjenningen av et av 

de tidligere godkjente kontrollorganene har blitt trukket tilbake.  

4) Ifølge opplysninger framlagt av Tunisia har godkjenningen av et kontrollorgan som har avsluttet sin virksomhet grunnet 

fusjon, blitt trukket tilbake, samtidig som det andre organet som er involvert i fusjonen, er oppført på listen over 

kontrollorganer som er godkjent av Tunisia. Godkjenningen av to andre kontrollorganer er trukket tilbake. 

5) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter som har 

kompetanse til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet. 

6) Kommisjonen har mottatt og vurdert anmodninger fra kontrollorganer om å bli oppført på listen i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1235/2008, i tillegg til anmodninger om å endre spesifikasjonene som gjelder for de oppførte 

organene.   

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 348 av 14.12.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

2019/EØS/47/35 
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7) Kontrollorganer som anses å oppfylle gjeldende krav etter at alle mottatte opplysninger er gjennomgått, bør føres opp på 

listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Spesifikasjonene for kontrollorganene som er oppført i nevnte 

vedlegg, der gjennomgåelsen av alle de mottatte opplysningene har ført til den konklusjon at gjeldende krav er oppfylt, 

bør endres. 

8) Kommisjonen har mottatt opplysninger i form av kortfattede årsrapporter som i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav 

b) i forordning (EF) nr. 1235/2008 er framlagt innen 31. mars 2013 eller 28. februar 2014, og gjennom kommunikasjon 

med kontrollorganene.  

9) I henhold til artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1235/2008 kan Kommisjonen på grunnlag av 

mottatte opplysninger eller i mangel av nødvendige opplysninger til enhver tid endre spesifikasjonene eller 

midlertidig oppheve et kontrollorgans oppføring i vedlegg IV til nevnte forordning. På dette grunnlag bør det 

foretas en endring i spesifikasjonene for kontrollorganer dersom gjennomgåelsen av alle mottatte opplysninger 

har ført til den konklusjon at relevante krav ikke lenger er oppfylt.  

10) IMOswiss AG, som er oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, informerte 17. juni 2014 

Kommisjonen om at de har avsluttet sin virksomhet i Kina. Videre omfattet tilleggsopplysningene til årsrapporten for 

2012, som IMOswiss AG framla 7. mars 2014, en uttalelse fra kontrollorganet Swiss Accreditation Service om at 

Brasil og Surinam ikke inngikk i deres vurdering av IMOswiss AG. IMOswiss AG ble anmodet av Kommisjonen om 

å framlegge en ny vurderingsrapport i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007, men svarte ikke innen 

den fastsatte fristen. Disse statene bør derfor fjernes fra spesifikasjonene til IMOswiss AG i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 1235/2008 inntil tilfredsstillende opplysninger er framlagt. 

11) Organic Food Development Center er oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 for Kina. Kommisjonen har 

anmodet om ytterligere opplysninger om årsrapporten for Organic Food Development Center når det gjelder 

kontrollvirksomheten i 2012. På bakgrunn av at det er funnet atskillige rester av pesticider i prøver fra økologiske produkter 

som er importert til EU fra Kina, har Kommisjonen dessuten anmodet Organic Food Development Center om å iverksette 

tiltak og anvende forsterkede kontrolltiltak når det gjelder Kina. Kommisjonen hadde ikke mottatt svar på anmodningene 

innen den fastsatte fristen. Organic Food Development Center bør derfor fjernes fra listen i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1235/2008 inntil tilfredsstillende opplysninger er framlagt. 

12) I henhold til opplysninger fra IBD Certifications Ltd og Organska Kontrola, oppført i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1235/2008, har de endret adresse. 

13) IMO Control Private Limited underrettet Kommisjonen om endringer i deres internettadresse. 

14) Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. (IMC) og CCPB Srl underrettet Kommisjonen om at de to kontrollorganene 

fusjonerte 1. juli 2014, og at IMCs virksomhet er avsluttet, mens CCPB Srl fortsetter sin virksomhet. Istituto 

Mediterraneo di Certificazione s.r.l. bør derfor fjernes fra listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

15) I henhold til artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008 kan Kommisjonen i visse tilfeller fjerne et 

kontrollorgan eller en referanse til en bestemt produktkategori eller en bestemt tredjestat knyttet til nevnte 

kontrollorgan fra listen i vedlegg IV til nevnte forordning. Kontrollorganer som etter gjennomgåelsen av alle 

mottatte opplysninger ble funnet å ikke oppfylle gjeldende krav, bør derfor fjernes fra nevnte liste.  

16) Bio Latina Certificadora er oppført på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Kommisjonen har anmodet 

Bio Latina Certificadora om å framlegge resultatene av sine undersøkelser av seks uregelmessigheter som Kommisjonen 

har underrettet om, men Bio Latina Certificadora svarte ikke innen den fastsatte fristen, selv ikke etter purring. De 

berørte statene og produktkategoriene bør derfor fjernes fra anerkjennelsens virkeområde som angitt i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1235/2008. Videre underrettet Bio Latina Certificadora Kommisjonen om endringer i deres adresse 

som bør gjenspeiles i posten i nevnte vedlegg. 

17) Australian Certified Organic, BCS Öko-Garantie GmbH, Bioagricert S.r.l., Control Union Certifications og Organic 

agriculture certification Thailand er oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 for «Burma/Myanmar». I 

samsvar med det anbefalte navnet som skal brukes i EU-rettsakter, bør «Burma/Myanmar» erstattes med «Myanmar/ 

Burma».  
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18) I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, som endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 355/2014(1), er Bioagricert S.r.l. oppført som et anerkjent kontrollorgan for produktkategori A. Ettersom India er oppført 

i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 for produktkategori A og F, kan ikke Bioagricert S.r.l i henhold til artikkel 

10 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1235/2008 godkjennes for India for disse produktkategoriene. Godkjenningen for 

produktkategori A bør derfor slettes. Kommisjonen hadde anmodet Bioagricert S.r.l om ikke å sertifisere produkter som 

omfattes av produktkategori A, på grunn av den feilaktige henvisningen til produktkategorien. 

19) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, som endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 829/2014(2), inneholder en feil når det gjelder kodenummeret for Zambia for kontrollorganet Control Union 

Certifications. Denne feilen bør rettes. 

20) Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres og rettes.  

21) For å sikre en rask forlengelse av fristen for å framlegge anmodninger om anerkjennelse med henblikk på samsvarskontroll 

i samsvar med artikkel 32 i forordning (EF) nr. 834/2007, bør denne forordning tre i kraft dagen etter at den er kunngjort. 

For at driftsansvarlige skal kunne tilpasse seg endringene av listene i vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, 

bør imidlertid bestemmelsene som endrer nevnte vedlegg, få anvendelse etter en rimelig tid. 

22) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 nr. 1 erstattes «31. oktober 2014» med «31. oktober 2015». 

2)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

3) Vedlegg IV endres og rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.  

Artikkel 1 nr. 2 og 3 får imidlertid anvendelse fra 24. desember 2014.  

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

Utferdiget i Brussel 28. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 355/2014 av 8. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater (EUT L 106 av 9.4.2014, s. 15). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 829/2014 av 30. juli 2014 om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater (EUT L 228 av 31.7.2014, s. 9). 
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I posten for Israel gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Produksjonsstandard: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005 og dens relevante forordninger»  

b) I nr. 5 utgår raden for IL-ORG-005. 

2) I posten for Tunisia skal nr. 5 lyde: 

«5. Kontrollorganer: 

Kodenummer Navn Internettadresse 

TN-BIO-001 Ecocert SA en Tunisie www.ecocert.com  

TN-BIO-003 BCS www.bcs-oeko.com  

TN-BIO-006 Institut National de la Normalisation et de la Propriété 

Industrielle (INNORPI) 

www.innorpi.tn  

TN-BIO-007 Suolo e Salute www.suoloesalute.it  

TN-BIO-008 CCPB Srl www.ccpb.it» 

http://www.ecocert.com/
http://www.bcs-oeko.com/
http://www.innorpi.tn/
http://www.suoloesalute.it/
http://www.ccpb.it/
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VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer og rettinger: 

1) I posten for Australian Certified Organic skal nr. 3 lyde: 

«3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Australia AU-BIO-107 — x — x — x 

Kina CN-BIO-107 x — — x — — 

Cookøyene CK-BIO-107 x — — — — — 

Fiji FJ-BIO-107 x — — x — — 

Falklandsøyene FK-BIO-107 — x — — — — 

Hongkong HK-BIO-107 x — — x — — 

Indonesia ID-BIO-107 x — — x — — 

Sør-Korea KR-BIO-107 — — — x — — 

Madagaskar MG-BIO-107 x — — x — — 

Myanmar/Burma MM-BIO-107 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-107 x — — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-107 x — — x — — 

Singapore SG-BIO-107 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-107 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-107 x — — x — — 

Tonga TO-BIO-107 x — — x — — 

Vanuatu VU-BIO-107 x — — x — —» 

2) I posten for BCS Öko-Garantie GmbH skal nr. 3 lyde: 

«3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-141 x — — x — — 

Algerie DZ-BIO-141 x — — x — — 

Angola AO-BIO-141 x — — x — — 

Armenia AM-BIO-141 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Aserbajdsjan AZ-BIO-141 x — — x — — 

Hviterussland BY-BIO-141 x — — x x — 

Bolivia BO-BIO-141 x — — x — — 

Botswana BW-BIO-141 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-141 x x — x x — 

Kambodsja KH-BIO-141 x — — x — — 

Tsjad TD-BIO-141 x — — x — — 

Chile CL-BIO-141 x x x x — x 

Kina CN-BIO-141 x x x x x x 

Colombia CO-BIO-141 x x — x — — 

Costa Rica CR-BIO-141 — — x — — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-141 x — — x x — 

Cuba CU-BIO-141 x x — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-141 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-141 x x x x x — 

Egypt EG-BIO-141 x — — x — — 

El Salvador SV-BIO-141 x x — x x — 

Etiopia ET-BIO-141 x x — x x — 

Georgia GE-BIO-141 x — — x x — 

Ghana GH-BIO-141 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-141 x — — x x — 

Guinea-Bissau GW-BIO-141 x — — x — x 

Haiti HT-BIO-141 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-141 x — — x x — 

Hongkong HK-BIO-141 x — — x — — 

India IN-BIO-141 — — — x — — 

Indonesia ID-BIO-141 x — — x — — 

Iran IR-BIO-141 x x — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Japan JP-BIO-141 x — — x — — 

Kenya KE-BIO-141 — — — x — — 

Kosovo(*) XK-BIO-141 x — — x x — 

Kirgisistan KG-BIO-141 x — — x x — 

Laos LA-BIO-141 x — — x — — 

Lesotho LS-BIO-141 x — — x — — 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-141 x — — x — — 

Malawi MW-BIO-141 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-141 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-141 x x — x x — 

Moldova MD-BIO-141 x — — x — — 

Montenegro ME-BIO-141 x — — x — — 

Mosambik MZ-BIO-141 x — — x — — 

Myanmar/Burma MM-BIO-141 x — x x — — 

Namibia NA-BIO-141 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-141 x x — x x — 

Oman OM-BIO-141 x — — x x — 

Panama PA-BIO-141 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-141 x x — x x — 

Peru PE-BIO-141 x — — x x — 

Filippinene PH-BIO-141 x — x x — — 

Russland RU-BIO-141 x — — x x — 

Saudi-Arabia SA-BIO-141 x x — x x — 

Senegal SN-BIO-141 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-141 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-141 x x — x x — 

Sør-Korea KR-BIO-141 x — x x x — 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/395 

 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Sri Lanka LK-BIO-141 x — — x — — 

Sudan SD-BIO-141 x — — x — — 

Swaziland SZ-BIO-141 x — — x — — 

Fransk Polynesia PF-BIO-141 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-141 x — x x — — 

Tanzania TZ-BIO-141 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-141 x — x x x — 

Tyrkia TR-BIO-141 x x — x x — 

Uganda UG-BIO-141 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-141 x — — x x — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-141 x — — x — — 

Uruguay UY-BIO-141 x x — x x — 

Venezuela VE-BIO-141 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-141 x — x x — — 

(*) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244 og 

Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring.» 

3) I posten for Bioagricert S.r.l. skal nr. 3 lyde: 

«3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Brasil BR-BIO-132 x — — x — — 

Kambodsja KH-BIO-132 x — — x — — 

Kina CN-BIO-132 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-132 x — — x — — 

Fransk Polynesia PF-BIO-132 x — — x — — 

India IN-BIO-132 — — — x — — 

Laos LA-BIO-132 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-132 x — — x — — 



Nr. 47/396 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Mexico MX-BIO-132 x x — x — — 

Marokko MA-BIO-132 x — — x — — 

Myanmar/Burma MM-BIO-132 x — — x — — 

San Marino SM-BIO-132 — — — x — — 

Serbia RS-BIO-132 x x — — — — 

Sør-Korea KR-BIO-132 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-132 x x — x — — 

Togo TG-BIO-132 x — — x — — 

Tyrkia TR-BIO-132 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-132- x — — x — —» 

4) I posten for Bio Latina Certificadora gjøres følgende endringer:  

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Adresse: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima- Peru» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Bolivia BO-BIO-118 x x — x — — 

Colombia CO-BIO-118 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-118 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-118 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-118 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-118 — x — x — — 

Panama PA-BIO-118 x — — x — — 

Peru PE-BIO-118 — x x x — — 

El Salvador SV-BIO-118 x — — x — — 

Venezuela VE-BIO-118 x — — x — —» 
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5) I posten for CCPB Srl skal nr. 3 lyde: 

«3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Kina CN-BIO-102 x — — x — — 

Egypt EG-BIO-102 x x — x — — 

Irak IQ-BIO-102 x — — x — — 

Libanon LB-BIO-102 x x — x — — 

Marokko MA-BIO-102 x x — x — — 

Filippinene PH-BIO-102 x — — x — — 

San Marino SM-BIO-102 x x — x — — 

Syria SY-BIO-102 x — — x — — 

Tunisia TN-BIO-102 — x — — — — 

Tyrkia TR-BIO-102 x x — x — —» 

6) I posten for CERES Certification of Environmental Standards GmbH skal nr. 3 lyde: 

«3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-140 x x — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-140 x — — x — — 

Benin BJ-BIO-140 x — — x — — 

Bolivia BO-BIO-140 x x — x — — 

Burkina Faso BF-BIO-140 x — — x — — 

Bhutan BT-BIO-140 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-140 x x — x — — 

Chile CL-BIO-140 x x — x — — 

Kina CN-BIO-140 x x — x — — 

Colombia CO-BIO-140 x x — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-140 x x — x — — 

Ecuador EC-BIO-140 x x — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Egypt EG-BIO-140 x x — x — — 

Etiopia ET-BIO-140 x x — x — — 

Ghana GH-BIO-140 x      

Grenada GD-BIO-140 x x — x — — 

Indonesia ID-BIO-140 x x — x — — 

Iran IR-BIO-140 x — — x — — 

Jamaica JM-BIO-140 x x — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-140 x — — x — — 

Kenya KE-BIO-140 x x — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-140 x — — x — — 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-140 x x — x — — 

Mali ML-BIO-140 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-140 x x — x — — 

Moldova MD-BIO-140 x x — x — — 

Marokko MA-BIO-140 x x — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-140 x x — x — — 

Paraguay PY-BIO-140 x x — x — — 

Peru PE-BIO-140 x x — x — — 

Filippinene PH-BIO-140 x x — x — — 

Russland RU-BIO-140 x x — x — — 

Rwanda RW-BIO-140 x x — x — — 

Saudi-Arabia SA-BIO-140 x x — x — — 

Senegal SN-BIO-140 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-140 x x — x — — 

Singapore SG-BIO-140 x x — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-140 x x — x — — 

Saint Lucia LC-BIO-140 x x — x — — 

Taiwan TW-BIO-140 x x — x — — 

Tanzania TZ-BIO-140 x x — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Thailand TH-BIO-140 x x — x — — 

Tyrkia TR-BIO-140 x x — x — — 

Togo TG-BIO-140 x — — x — — 

Uganda UG-BIO-140 x x — x — — 

Ukraina UA-BIO-140 x x — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-140 x x — x — — 

Vietnam VN-BIO-140 x x — x — —» 

7) I posten for Control Union Certifications skal nr. 3 lyde: 

«3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-149 x x x x x x 

Albania AL-BIO-149 x x x x x x 

Bermuda BM-BIO-149 x x x x x x 

Bhutan BT-BIO-149 x x x x x x 

Brasil BR-BIO-149 x x x x x x 

Burkina Faso BF-BIO-149 x x x x x x 

Kambodsja KH-BIO-149 x x x x x x 

Canada CA-BIO-149 — — x — — — 

Kina CN-BIO-149 x x x x x x 

Colombia CO-BIO-149 x x x x x x 

Costa Rica CR-BIO-149 — x x — x — 

Elfenbenskysten CI-BIO-149 x x x x x x 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-149 x x x x x x 

Ecuador EC-BIO-149 x x x x x x 

Egypt EG-BIO-149 x x x x x x 

Etiopia ET-BIO-149 x x x x x x 

Ghana GH-BIO-149 x x x x x x 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Guinea GN-BIO-149 x x x x x x 

Honduras HN-BIO-149 x x x x x x 

Hongkong HK-BIO-149 x x x x x x 

India IN-BIO-149 — x x x x — 

Indonesia ID-BIO-149 x x x x x x 

Iran IR-BIO-149 x x x x x x 

Israel IL-BIO-149 — x x — x — 

Japan JP-BIO-149 — x x — x — 

Sør-Korea KR-BIO-149 x x x x x x 

Kirgisistan KG-BIO-149 x x x x x x 

Laos LA-BIO-149 x x x x x x 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-149 x x x x x x 

Malaysia MY-BIO-149 x x x x x x 

Mali ML-BIO-149 x x x x x x 

Mauritius MU-BIO-149 x x x x x x 

Mexico MX-BIO-149 x x x x x x 

Moldova MD-BIO-149 x x x x x x 

Mosambik MZ-BIO-149 x x x x x x 

Myanmar/Burma MM-BIO-149 x x x x x x 

Nepal NP-BIO-149 x x x x x x 

Nigeria NG-BIO-149 x x x x x x 

Pakistan PK-BIO-149 x x x x x x 

De okkuperte palestinske 

områdene 

PS-BIO-149 x x x x x x 

Panama PA-BIO-149 x x x x x x 

Paraguay PY-BIO-149 x x x x x x 

Peru PE-BIO-149 x x x x x x 

Filippinene PH-BIO-149 x x x x x x 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Rwanda RW-BIO-149 x x x x x x 

Serbia RS-BIO-149 x x x x x x 

Sierra Leone SL-BIO-149 x x x x x x 

Singapore SG-BIO-149 x x x x x x 

Sør-Afrika ZA-BIO-149 x x x x x x 

Sri Lanka LK-BIO-149 x x x x x x 

Sveits CH-BIO-149 — — x — — — 

Syria SY-BIO-149 x x x x x x 

Tanzania TZ-BIO-149 x x x x x x 

Thailand TH-BIO-149 x x x x x x 

Øst-Timor TL-BIO-149 x x x x x x 

Tyrkia TR-BIO-149 x x x x x x 

Uganda UG-BIO-149 x x x x x x 

Ukraina UA-BIO-149 x x x x x x 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-149 x x x x x x 

De forente stater US-BIO-149 — — x — — — 

Uruguay UY-BIO-149 x x x x x x 

Usbekistan UZ-BIO-149 x x x x x x 

Vietnam VN-BIO-149 x x x x x x 

Zambia ZM-BIO-149 x x x x x x» 

8) I posten for Ecocert SA skal nr. 3 lyde: 

«3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Algerie DZ-BIO-154 x — — x — — 

Andorra AD-BIO-154 x — — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-154 x — — x — — 

Bahrain BH-BIO-154 — — — x — — 

Benin BJ-BIO-154 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-154 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-154 x x — x x x 

Brunei BN-BIO-154 — — x — — — 

Burkina Faso BF-BIO-154 x — — x — — 

Burundi BI-BIO-154 x — — x — — 

Kambodsja KH-BIO-154 x — — x — — 

Kamerun CM-BIO-154 x — — x — — 

Canada CA-BIO-154 — — — x — — 

Tsjad TD-BIO-154 x — — — — — 

Kina CN-BIO-154 x x x x x x 

Colombia CO-BIO-154 x — — x — x 

Komorene KM-BIO-154 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-154 x — — x — — 

Cuba CU-BIO-154 x — — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-154 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-154 x — x x x — 

Fiji FJ-BIO-154 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-154 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-154 x — — x — — 

Guinea GN-BIO-154 x — — x — — 

Guyana GY-BIO-154 x — — x — — 

Haiti HT-BIO-154 x — — x — — 

India IN-BIO-154 — — x x — — 

Indonesia ID-BIO-154 x — — x — — 

Iran IR-BIO-154 x — — x — — 

Japan JP-BIO-154 — — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-154 x — — — — — 

Kenya KE-BIO-154 x — — x — — 

Kuwait KW-BIO-154 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Kirgisistan KG-BIO-154 x — — x — — 

Laos LA-BIO-154 x — — x — — 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-154 x — — x — x 

Madagaskar MG-BIO-154 x x x x — — 

Malawi MW-BIO-154 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-154 x x — x — — 

Mali ML-BIO-154 x — — x — — 

Mauritius MU-BIO-154 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-154 x — — x — — 

Moldova MD-BIO-154 x — — x — — 

Monaco MC-BIO-154 x — — x x — 

Mongolia MN-BIO-154 x — — — — — 

Marokko MA-BIO-154 x x x x — x 

Mosambik MZ-BIO-154 x — x x — — 

Namibia NA-BIO-154 x — — — — — 

Nepal NP-BIO-154 x — — x — — 

Niger NE-BIO-154 x — — — — — 

Nigeria NG-BIO-154 x — — — — — 

Pakistan PK-BIO-154 x — — — — x 

Paraguay PY-BIO-154 x — — x — — 

Peru PE-BIO-154 x — — x — — 

Filippinene PH-BIO-154 x — — x x x 

Russland RU-BIO-154 x — — — — — 

Rwanda RW-BIO-154 x — — x — — 

São Tomé og Príncipe ST-BIO-154 x — — x — — 

Saudi-Arabia SA-BIO-154 x — — x x x 

Senegal SN-BIO-154 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Serbia RS-BIO-154 x — — x — x 

Somalia SO-BIO-154 x — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-154 x x — x x x 

Sør-Korea KR-BIO-154 x — — x — — 

Sudan SD-BIO-154 x — — x — — 

Swaziland SZ-BIO-154 x — — x — — 

Syria SY-BIO-154 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-154 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-154 x x x x — x 

Togo TG-BIO-154 x — — x — — 

Tunisia TN-BIO-154 — — x x — — 

Tyrkia TR-BIO-154 x x x x x x 

Uganda UG-BIO-154 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-154 x — — — — — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-154 x — — x — — 

De forente stater US-BIO-154 — — x — — — 

Uruguay UY-BIO-154 x x — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-154 x — — — — — 

Vanuatu VU-BIO-154 x — — — — x 

Vietnam VN-BIO-154 x — — x — — 

Zambia ZM-BIO-154 x — — x — — 

Zimbabwe ZW-BIO-154 x — — x — x» 

9) I posten for Ecoglobe gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-112 x — — x — — 

Armenia AM-BIO-112 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Hviterussland BY-BIO-112 x — — x — — 

Iran IR-BIO-112 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-112 x — — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-112 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-112 x — — x — — 

Russland RU-BIO-112 x — — x — — 

Tadsjikistan TJ-BIO-112 x — — x — — 

Turkmenistan TM-BIO-112 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-112 x — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-112 x — — x — —» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Unntak: omleggingsprodukter.» 

10) I posten for IBD Certifications Ltd skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brasil» 

11) I posten for IMOswiss AG skal nr. 3 lyde: 

«3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Afghanistan AF-BIO-143 x x — x — — 

Albania AL-BIO-143 x — — x — — 

Armenia AM-BIO-143 x — — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO -143 x — — x — — 

Bangladesh BD-BIO-143 x — x x — — 

Bolivia BO-BIO-143 x — — x — — 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-143 x — — x — — 

Burkina Faso BF-BIO-143 x — — — — — 

Kamerun CM-BIO-143 x — — — — — 

Canada CA-BIO-143 x — — x — — 

Chile CL-BIO-143 x x x x — x 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Colombia CO-BIO-143 x — — x — — 

Den demokratiske 

republikken Kongo 

CD-BIO-143 x — — x — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-143 x — — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-143 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-143 x — x — — — 

El Salvador SV-BIO-143 x — — x — — 

Etiopia ET-BIO-143 x — — x — — 

Georgia GE-BIO-143 x — — x — — 

Ghana GH-BIO-143 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-143 x — — x — — 

Haiti HT-BIO-143 x — — x — — 

India IN-BIO-143 — — x x — — 

Indonesia ID-BIO-143 x — — x — — 

Japan JP-BIO-143 x — — x — — 

Jordan JO-BIO-143 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-143 x — — x — — 

Kenya KE-BIO-143 x — — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-143 x — — x — — 

Liechtenstein LI-BIO-143 x — — — — — 

Mali ML-BIO-143 x — — — — — 

Mexico MX-BIO-143 x — — x — — 

Marokko MA-BIO-143 x — — x — — 

Namibia NA-BIO-143 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-143 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-143 x — — x — — 

Niger NE-BIO-143 x — — x — — 

Nigeria NG-BIO-143 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

De okkuperte palestinske 

områdene 

PS-BIO-143 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-143 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-143 x — — x — — 

Peru PE-BIO-143 x — x x — — 

Filippinene PH-BIO-143 x — — x — — 

Russland RU-BIO-143 x — — x — x 

Rwanda RW-BIO-143 x — — x — — 

Sierra Leone SL-BIO-143 x — — x — — 

Singapore SG-BIO-143 — — — x — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-143 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-143 x — — x — — 

Sudan SD-BIO-143 x — — x — — 

Syria SY-BIO-143 x — — — — — 

Tadsjikistan TJ-BIO-143 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-143 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-143 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-143 x — — x — — 

Togo TG-BIO-143 x — — x — — 

Uganda UG-BIO-143 x — — x — x 

Ukraina UA-BIO-143 x x — x — x 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-143 — — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-143 x — — x — x 

Venezuela VE-BIO-143 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-143 x — x x — —» 

12) I posten for IMO Control Private Limited skal nr. 2 lyde: 

«2. Internettadresse: www.imocontrol.in» 

13) Posten for Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. utgår.  
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14) I posten for Letis S.A. gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Argentina AR-BIO-135 — — x x — — 

Bolivia BO-BIO-135 x — — x — — 

Canada CA-BIO-135 — — — x — — 

Paraguay PY-BIO-135 x — — x — — 

Peru PE-BIO-135 x — x — — — 

Uruguay UY-BIO-135 x — — — — —» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III.» 

15) I posten for Organic agriculture certification Thailand skal nr. 3 lyde: 

«3. Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Indonesia ID-BIO-121 x — — x — — 

Laos LA-BIO-121 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-121 — — — x — — 

Myanmar/Burma MM-BIO-121 — — — x — — 

Nepal NP-BIO-121 — — — x — — 

Thailand TH-BIO-121 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-121 x — — x — —» 

16) Posten for Organic Food Development Center utgår. 

17) I posten for Organska Kontrola skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: Dzemala Bijedića br.2, 71000 Sarajevo, Bosnia-Hercegovina» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1358/2014 

av 18. desember 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til økologiske 

akvakulturdyrs opprinnelse, oppdrettspraksis for akvakulturdyr, fôr til økologiske 

akvakulturdyr samt produkter og stoffer som det er tillatt å bruke i økologisk akvakultur(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 13 nr. 3, artikkel 15 nr. 2 og artikkel 16 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 834/2007 er det fastsatt grunnleggende krav til økologisk produksjon av tang og tare og 

akvakulturdyr. Nærmere regler for gjennomføring av disse kravene er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 889/2008(2). 

2) I perioden mellom november 2012 og april 2013 anmodet visse medlemsstater om revisjon av reglene for hvilke 

produkter, stoffer, fôrkilder og teknikker som er tillatt å bruke i økologisk akvakultur. Disse anmodningene er vurdert av 

ekspertgruppen for teknisk rådgivning om økologisk produksjon (EGTOP) nedsatt ved kommisjonsbeslutning (EF) 

2009/427(3). På bakgrunn av EGTOPs uttalelse har Kommisjonen funnet at det er nødvendig å ajourføre og integrere de 

eksisterende gjennomføringsbestemmelsene om kravene til økologisk produksjon av tang og tare og akvakulturdyr.  

3) I henhold til artikkel 15 nr. 1 bokstav a) ii) i forordning (EF) nr. 834/2007 kan dyr som ikke er produsert økologisk, 

innføres på et anlegg på bestemte vilkår når yngel fra økologisk stamfisk eller økologiske driftsenheter ikke er 

tilgjengelig. Forordning (EF) nr. 889/2008 fastsetter spesifikke begrensninger med hensyn til akvakulturdyr fanget i vill 

tilstand, herunder innsamling av viltlevende yngel av akvakulturdyr. Visse tradisjonelle metoder med ekstensivt 

fiskeoppdrett i våtmarksområder, f.eks. brakkvannsdammer, tidevannsområder og laguner som er lukket av diker og 

banker, har eksistert i århundrer og er verdifulle med tanke på kulturarv, bevaring av biologisk mangfold og 

lokalsamfunnenes økonomi. Under visse forhold virker disse metodene ikke inn på bestanden av de berørte artene.  

4) Innsamling av viltlevende yngel for tilvekstformål innenfor slike tradisjonelle akvakulturmetoder anses i tråd med 

målene, kriteriene og prinsippene for økologisk akvakultur, forutsatt at det er iverksatt forvaltningstiltak som er 

godkjent av vedkommende myndighet med ansvar for forvaltning av de aktuelle fiskebestandene, for å sikre bærekraftig 

utnyttelse av de berørte artene, at kultiveringen er i samsvar med disse tiltakene, og at fisken fôres utelukkende med fôr 

som forekommer naturlig i miljøet. 

5) EGTOP uttrykte bekymring for at de fôrkildene og tilsetningsstoffene som er tillatt i økologisk akvakultur, ikke i 

tilstrekkelig grad dekker kjøttetende fiskearters ernæringsmessige behov. I henhold til artikkel 15 nr. 1 bokstav d) i) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 skal dyrene gis fôr som dekker deres ernæringsbehov på de ulike trinnene i deres 

utvikling. Det bør derfor tillates å bruke hel fisk som en kilde til fôr til kjøttetende dyr i økologisk akvakultur. Dette bør 

imidlertid ikke føre til ytterligere press på truede eller overfiskede bestander. Derfor bør bare fiskeriprodukter som er 

sertifisert som bærekraftige av en tredjemann, brukes til framstilling av fôr til kjøttetende dyr i økologisk akvakultur. I 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 365 av 19.12.2014, s. 97, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/427/EF av 3. juni 2009 om nedsettelse av en ekspertgruppe for teknisk rådgivning om økologisk produksjon 

(EUT L 139 av 5.6.2009, s. 29). 

2019/EØS/47/36 



Nr. 47/410 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

den forbindelse er det viktig at den ordningen for bærekraftig utvikling som brukes, er troverdig, slik at forbrukerne kan 

stole på at akvakulturproduktet totalt sett er bærekraftig. Vedkommende myndigheter bør derfor oppgi hvilke 

sertifiseringsordninger som de på grunnlag av prinsippene for bærekraftig fiske fastsatt i forordning (EU) 

nr. 1380/2013(1) anser som egnet til å påvise bærekraftigheten av fiskeriprodukter beregnet på bruk som fòr i økologisk 

akvakultur. FAOs retningslinjer av 2009 for miljøvennlig merking av fisk og fiskeriprodukter fra havfiske(2) kan brukes 

som referanse ved vurdering av sertifiseringsordningers egnethet.  

6) EGTOP framhevet også nødvendigheten av å gi laksefisk en tilstrekkelig mengde histidin i fôret for å sikre et høyt 

helse- og velferdsnivå hos denne arten. I betraktning av at histidininnholdet i råstoff fra havet varierer betydelig etter art 

og sesong samt etter produksjons-, foredlings- og lagringsforhold, bør det tillates å bruke histidin framstilt ved gjæring 

for å sikre at laksefiskenes ernæringsmessige behov dekkes.  

7) Det høyeste innholdet av fiskemel som i dag tillates i fôr til reker, er ikke tilstrekkelig til å dekke rekenes 

ernæringsmessige behov og bør derfor økes. Når det er nødvendig for å dekke det kvantitative ernæringsmessige 

behovet, bør det også tillates å supplere fôret med kolesterol, i tråd med anbefalingene i EGTOP-rapporten. For dette 

formål bør det benyttes økologisk kolesterol dersom det er tilgjengelig. Kolesterol fra ull, skjell eller andre kilder kan 

også brukes dersom økologisk kolesterol ikke er tilgjengelig.  

8) Unntaket fastsatt i artikkel 25k nr. 2 utløper 31. desember 2014; nevnte nummer bør derfor oppheves.  

9) For å sikre overholdelse av artikkel 15 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder oppdrett av yngel 

fra økologisk stamfisk og økologiske driftsenheter, anses det som nødvendig og i samsvar med EGTOP-rapporten å 

innføre særlige regler for bruk av plankton til fôring av økologisk yngel. Plankton er nødvendig for oppdrett av yngel og 

framstilles ikke i samsvar med reglene for økologisk produksjon.  

10) EGTOP anbefalte også å ajourføre listen over stoffer som er tillatt til rengjøring og desinfisering i økologisk akvakultur, 

særlig med hensyn til muligheten for at noen av stoffene som allerede er oppført, også kan brukes med dyr til stede. 

Vedlegg VII til forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

11) Virkeområdet for vedlegg XIIIa til forordning (EF) nr. 889/2008, som fastsatt i artikkel 25f nr. 2, bør presiseres 

nærmere, særlig når det gjelder dyreholdspraksis.  

12) Den høyeste tillatte dyretettheten for arktisk røye bør økes for å dekke denne artens behov bedre. Det bør også fastsettes 

en høyeste dyretetthet for kreps. Vedlegg XIIIa til forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres.  

13) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer:  

1) I artikkel 25e skal nr. 4 lyde: 

«For tilvekstformål er innsamling av viltlevende yngel av akvakulturdyr spesifikt begrenset til  

a)  larver og yngel av fisk eller krepsdyr som naturlig strømmer til når dammer, inneslutningssystemer og innhengninger 

fylles,  

b)  europeisk glassål, forutsatt at det finnes en godkjent forvaltningsplan for ål for det aktuelle området, og kunstig 

reproduksjon av ål ennå ikke er mulig,   

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1380/2013 av 11. desember 2013 om den felles fiskeripolitikk, om endring av råds-

forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt 

rådsbeslutning 2004/585/EF (EUT L 354 av 28.12.2013, s. 22) 

(2) ISBN 978-92-5-006405-5 
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c)  innsamling av viltlevende yngel av andre arter enn europeisk ål med henblikk på tilvekst i tradisjonell ekstensiv 

akvakultur i våtmarksområder, f.eks. brakkvannsdammer, tidevannsområder og laguner som er lukket av diker og 

banker, forutsatt at 

i)  kultiveringen er i samsvar med forvaltningstiltak som er godkjent av vedkommende myndigheter med ansvar for 

forvaltning av de aktuelle fiskebestandene, for å sikre bærekraftig utnyttelse av de berørte artene, og  

ii)  fisken fôres utelukkende med fôr som forekommer naturlig i miljøet.» 

2)  I artikkel 25f skal nr. 2 lyde: 

2.  Dyretetthet og dyreholdspraksis er fastsatt i vedlegg XIIIa per art eller artsgruppe. Ved vurdering av dyretetthetens og 

dyreholdspraksisens innvirkning på oppdrettsfiskens velferd skal fiskens tilstand (f.eks. finneskader, andre skader, 

vektøkning, atferd og generell helsetilstand) og vannkvaliteten overvåkes.  

3)  I artikkel 25k nr. 1 skal ny bokstav e) lyde:  

«e)  fôrvarer framstilt av hel fisk fra fiske som er sertifisert som bærekraftig i henhold til en ordning godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med prinsippene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1380/2013(*) 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1380/2013 av 11. desember 2013 om den felles fiskeripolitikk, om 

endring av rådsforordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og om oppheving av rådsforordning (EF) 

nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt rådsbeslutning 2004/585/EF (EUT L 354 av 28.12.2013, s. 22).» 

4)  Artikkel 25k nr. 2 oppheves.  

5)  I artikkel 25k skal nytt nummer lyde: 

«5.  Histidin framstilt ved gjæring kan brukes i fôrrasjonen til laksefisk når fôrkildene nevnt i nr. 1 ikke gir en tilstrekkelig 

mengde histidin til å dekke fiskens ernæringsmessige behov og hindre dannelse av grå stær.» 

6)  I artikkel 25l skal nr. 3 lyde:  

«3.  Dersom naturlig fôr suppleres i samsvar med nr. 2, 

a)  kan fôrrasjonen til haimalle (Pangasius spp.) som nevnt i vedlegg XIIIa nr. 9 inneholde høyst 10 % fiskemel eller 

fiskeolje fra bærekraftig fiske,  

b)  kan fôrrasjonen til reker som nevnt i vedlegg XIIIa nr. 7 inneholde høyst 25 % fiskemel og 10 % fiskeolje fra 

bærekraftig fiske. For å dekke rekenes kvantitative ernæringsmessige behov kan økologisk kolesterol brukes som 

supplement til fôret; dersom økologisk kolesterol ikke er tilgjengelig, kan det benyttes ikke-økologisk kolesterol fra ull, 

skjell eller andre kilder.» 

; 

7)  Ny artikkel skal lyde:  

«Artikkel 25la  

Særlig regler for fôr til økologisk yngel  

Ved larveoppdrett av økologisk yngel kan konvensjonelt planteplankton og dyreplankton brukes som fôr.» 

8)  I artikkel 25s skal nr. 6 lyde:  

«6.  For biologisk kontroll av ektoparasitter skal det fortrinnsvis brukes leppefisk og bruk av ferskvann, saltvann og 

natriumkloridløsninger.» 
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9)  Vedlegg VII og XIIIa endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.  

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.  

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 18. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

1.  Punkt 2 i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 889/2008 skal lyde: 

«2.  Produkter til rengjøring og desinfisering ved produksjon av akvakulturdyr og tang og tare nevnt i artikkel 6e nr. 2, 

artikkel 25s nr. 2 og artikkel 29a. 

2.1.  Forutsatt at gjeldende unionsbestemmelser og nasjonale bestemmelser som nevnt i artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 overholdes, særlig europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*), kan produkter som brukes 

til rengjøring og desinfisering av utstyr og anlegg med akvakulturdyr til stede, inneholde følgende aktive stoffer: 

– ozon 

– natriumhypokloritt 

– kalsiumhypokloritt 

– kalsiumhydroksid  

– kalsiumoksid 

– kaustisk soda 

– alkohol 

– kobbersulfat: bare fram til 31. desember 2015 

– kaliumpermanganat 

– tefrøkake framstilt av naturlige kameliafrø (skal bare brukes i rekeproduksjon) 

– blandinger av kaliumperoksomonsulfat og natriumklorid som produserer hypoklorsyre 

2.2.  Forutsatt at gjeldende unionsbestemmelser og nasjonale bestemmelser som nevnt i artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 834/2007 overholdes, særlig europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/82/EF(**), kan produkter som brukes til rengjøring og desinfisering av utstyr og anlegg både med 

og uten akvakulturdyr til stede, inneholde følgende aktive stoffer: 

– kalkstein (kalsiumkarbonat) til pH-kontroll 

– dolomitt til korrigering av pH (skal bare brukes i rekeproduksjon) 

– natriumklorid 

– hydrogenperoksid 

– natriumperkarbonat 

– organiske syrer (eddiksyre, melkesyre, sitronsyre) 

– humussyre 

– peroksyeddiksyrer 

– pereddiksyre og peroktansyre 

– jodoforer (bare i nærheten av egg) 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av 

biocidprodukter (EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for 

veterinærpreparater (EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1).» 
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2.  I vedlegg XIIIa til forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

a)  I raden «Høyeste dyretetthet» i tabellen i avsnitt 1 endres «Arktisk røye: 20 kg/m3» til «Arktisk røye: 25 kg/m3».  

b)  Følgende avsnitt innsettes etter avsnitt 7: 

«Avsnitt 7a 

Økologisk produksjon av kreps 

Berørte arter: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus.  

Høyeste dyretetthet:  For små kreps (<20 mm): 100 individer per m2. For mellomstore  

kreps (20–50 mm): 30 individer per m2. For voksne kreps (>50 mm):  

10 individer per m2, forutsatt at det finnes egnede gjemmesteder.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/131 

av 26. januar 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) inneholder listen over tredjestater hvis produksjons-

systemer og kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem 

som er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) Republikken Korea framla en anmodning for Kommisjonen i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 

om å bli oppført på listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 for visse bearbeidede landbruksprodukter. 

Republikken Korea har framlagt de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 7 og 8 i nevnte forordning. 

Gjennomgåelsen av disse opplysningene, etterfølgende drøfting med myndighetene i Republikken Korea og en 

undersøkelse på stedet av produksjonsreglene og kontrolltiltakene som anvendes i Republikken Korea, har vist at landets 

regler for produksjon og kontroll av økologisk produksjon av bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, 

tilsvarer reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. Republikken Korea bør derfor oppføres på listen i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 1235/2008 for bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler (produkter i kategori D). 

3) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over kontrollorganer og kontrollmyndigheter som 

har kompetanse til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet. Som følge av 

oppføringen av Republikken Korea i vedlegg III til nevnte forordning, bør de relevante kontrollorganene og 

kontrollmyndighetene som fram til nå har vært anerkjent for import av produkter i kategori  D fra Republikken Korea, 

utgå fra vedlegg IV. 

4) Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

5) Oppføringen av Republikken Korea på listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør få anvendelse fra  

1. februar 2015. For at driftsansvarlige skal kunne tilpasse seg endringene av vedlegg III og IV til forordning 

(EF) nr. 1235/2008, bør imidlertid endringen av sistnevnte vedlegg få anvendelse etter en rimelig tid. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 29.1.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 
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6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 nr. 1 får anvendelse fra 1. februar 2015. 

Artikkel 1 nr. 2 får anvendelse fra 1. mai 2015. 

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

Utferdiget i Brussel 26. januar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 innsettes følgende tekst: 

«REPUBLIKKEN KOREA 

1. Produktkategorier: 

Produktkategori 
Kategoribeskrivelse fra vedlegg 

IV 
Begrensninger 

Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler D  

2. Opprinnelse: økologisk dyrkede produkter i kategori D som er dyrket i Republikken Korea eller er importert til 

Republikken Korea: 

— enten fra Unionen 

— eller fra en tredjestat for hvilken Republikken Korea har anerkjent at produktene er produsert og kontrollert i denne 

tredjestaten etter regler som er likeverdige med dem som er fastsatt i lovgivningen i Republikken Korea. 

3. Produksjonsstandarder: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and 

Support for Organic Food. 

4. Vedkommende myndighet: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. 

5. Kontrollorganer: 

Kodenummer Navn Internett-adresse 

KR-ORG-001 Korea Agricultural Product and Food Certification www.kafc.kr 

KR-ORG-002 Doalnara Organic Certificated Korea www.doalnara.or.kr 

KR-ORG-003 Bookang tech www.bkt21.co.kr 

KR-ORG-004 Global Organic Agriculturalist Association www.goaa.co.kr 

KR-ORG-005 OCK  

KR-ORG-006 Konkuk University industrial cooperation corps http://eco.konkuk.ac.kr 

KR-ORG-007 Korea Environment-Friendly Organic Certification Centre www.a-cert.co.kr 

KR-ORG-008 Konkuk Ecocert Certification Service www.ecocert.co.kr 

KR-ORG-009 Woorinong Certification www.woric.co.kr 

KR-ORG-010 ACO (Australian Certified Organic) www.aco.net.au 

KR-ORG-011 BCS (BCS Oko-Garantie GmbH) www.bcs-oeko.com 

KR-ORG-012 BCS Korea www.bcskorea.com 

KR-ORG-014 The Centrefor Environment Friendly Agricultural Products 

Certification 

www.hgreent.or.kr 

KR-ORG-015 ECO-Leaders Certification Co., Ltd www.ecoleaders.kr 
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Kodenummer Navn Internett-adresse 

KR-ORG-016 Ecocert www.ecocert.com 

KR-ORG-017 Jeonnam bioindustry foundation www.jbio.org/oc/oc01.asp 

KR-ORG-018 Controlunion http://certification. 

controlunion.com 

6. Organer og myndigheter som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: 31. januar 2018.» 

 _____  

VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I posten som gjelder «Australian Certified Organic», i nr. 3, utgår raden for «Sør-Korea» som tredjestat og kodenummeret 

«KR-BIO-107». 

2) I posten som gjelder «BCS Öko-Garantie GmbH», i nr. 3, i raden for tredjestaten «Sør-Korea» og kodenummeret  

«KR-BIO-141», fjernes krysset i kolonne D og «Sør-Korea» erstattes med «Republikken Korea». 

3) I posten som gjelder «Bioagricert S.r.l.», i nr. 3, i raden for tredjestaten «Sør-Korea» og kodenummeret «KR-BIO-132», 

fjernes krysset i kolonne D og «Sør-Korea» erstattes med «Republikken Korea». 

4) I posten som gjelder «Bioinspecta AG», i nr. 3, i raden for tredjestaten «Sør-Korea» og kodenummeret «KR-BIO-161», 

fjernes krysset i kolonne D og «Sør-Korea» erstattes med «Republikken Korea». 

5) I posten som gjelder «Control Union Certifications», i nr. 3, i raden for tredjestaten «Sør-Korea» og kodenummeret  

«KR-BIO-149», fjernes krysset i kolonne D og «Sør-Korea» erstattes med «Republikken Korea». 

6) I posten som gjelder «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» gjøres følgende endringer: 

a) I raden for tredjestaten «Sør-Korea» og kodenummeret «KR-BIO-129», i nr. 3, fjernes krysset i kolonne D og  

«Sør-Korea» erstattes med «Republikken Korea». 

b) I nr. 4 utgår ordet «vin». 

7) I posten som gjelder «Ecocert SA», i nr. 3, i raden for tredjestaten «Sør-Korea» og kodenummeret «KR-BIO-154», fjernes 

krysset i kolonne D og «Sør-Korea» erstattes med «Republikken Korea». 

8) I posten som gjelder «Organic Certifiers», i nr. 3, i raden for tredjestaten «Sør-Korea» og kodenummeret «KR-BIO-106», 

fjernes krysset i kolonne D og «Sør-Korea» erstattes med «Republikken Korea». 

 __________  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/419 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/931 

av 17. juni 2015 

om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) er det fastsatt at kontrollorganer og kontrollmyndigheter i en periode kan 

anmode om anerkjennelse med sikte på samsvarskontroll i henhold til artikkel 32 i forordning (EF) nr. 834/2007. Ettersom 

gjennomføringen av bestemmelsene om import av produkter som oppfyller kravene, fortsatt er under vurdering, og de 

tilhørende retningslinjene, malene, spørreskjemaene og systemet for elektronisk overføring fortsatt er under utvikling, bør 

fristen for anmodninger fra kontrollorganer og kontrollmyndigheter forlenges. 

2) Av hensyn til forenkling og effektivitet i prosedyren for anerkjennelse av kontrollorganer og kontrollmyndigheter når det 

gjelder kontroll av overensstemmelse og likeverdighet, bør representantene for nevnte kontrollorganer og kontroll-

myndigheter kunne anmode om å bli oppført på listene fastsatt i artikkel 3 og 10 i forordning (EF) nr. 1235/2008 når som 

helst i løpet av året. Den årlige fristen for slike anmodninger bør derfor slettes. 

3) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 fastsetter listen over tredjestater hvis produksjonssystemer og kontrolltiltak 

for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 834/2007. 

4) I henhold til opplysninger framlagt av Australia er relevant vedkommende myndighet endret. 

5) I henhold til opplysninger framlagt av Japan er navnet og internettadressen til flere kontrollorganer endret. 

6) På grunnlag av opplysninger framlagt av Republikken Korea bør internettadressen til relevant vedkommende myndighet 

tas med i oppføringen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 151 av 18.6.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

2019/EØS/47/38 
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7) Tunisia er oppført på listen til 30. juni 2015. Ettersom Tunisia har gjennomført korrigerende tiltak og forbedringer når 

det gjelder dets kontrollsystem, bør varigheten til Tunisias oppføring i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 

forlenges på ubestemt tid. 

8) USA er oppført på listen til 30. juni 2015. Ettersom USA fortsatt oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 33 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 834/2007, bør varigheten til USAs oppføring forlenges på ubestemt tid. 

9) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter som har 

fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater når det gjelder likeverdighet. 

10) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Abcert AG om endring av spesifikasjoner. Gjennomgåelsen av 

de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske virkeområde til 

Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo(1), Kirgisistan, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, 

Montenegro, Serbia, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan for produktkategori A og D, og til Moldova for 

produktkategori B. 

11) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Afrisco Certified Organic, CC om endring av spesifikasjoner. 

Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

virkeområde til produktkategori B for Namibia, Sør-Afrika, Swaziland, Zambia og Zimbabwe. 

12) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Agreco R.F. Göderz GmbH om endring av spesifikasjoner. 

Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde til Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Burkina Faso, Kambodsja, Kapp Verde, Colombia, Cuba, Den 

dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, El Salvador, Etiopia, Fiji, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, 

Georgia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Iran, Kasakhstan, Kenya, Kirgisistan, Madagaskar, Mali, Montenegro, 

Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papua Ny-Guinea, Paraguay, Peru, Filippinene, Samoa, Senegal, Serbia, Salomonøyene, 

Sør-Afrika, Sri Lanka, Surinam, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Usbekistan, 

Venezuela, og Vietnam for produktkategori A, og til Burkina Faso, Colombia, Cuba, Etiopia, Guatemala, Honduras, 

Kenya, Mali, Mexico, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papua Ny-Guinea, Paraguay, Filippinene, Senegal, Sør-Afrika, Sri 

Lanka, Surinam, Tuvalu, Uganda, Uruguay og Vietnam for produktkategori D. 

13) Austria Bio Garantie GmbH har underrettet Kommisjonen om at det har stanset sin sertifiseringsvirksomhet i alle 

tredjestater det var anerkjent i. 

14) BCS Öko-Garantie GmbH har informert Kommisjonen om at det har byttet navn til Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH. 

15) I tillegg har Kommisjonen mottatt og behandlet en anmodning fra BCS Öko-Garantie om endring av spesifikasjoner. 

Gjennomgåelsen av opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske virkeområde 

til Kenya, Mongolia, De forente arabiske emirater og Vietnam for produktkategori B, til Kenya og Mongolia for 

produktkategori E, og til Bangladesh, Bhutan, Colombia, Fiji, Nepal, Papua Ny-Guinea, Singapore og Sør-Afrika for 

produktkategori F. 

16) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Bioagricert S.r.l. om endring av spesifikasjoner. 

Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde til Iran og Vietnam for produktkategori A og D. 

17) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Bio Latina Certificadora om endring av spesifikasjoner. 

Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde til Nicaragua og Peru for produktkategori A. Dessuten informerte Bio Latina Certificadora Kommisjonen 

om at det har stanset sin sertifiseringsvirksomhet for produktkategori C i Peru.  

  

(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i overensstemmelse med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244 og 

med Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 
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18) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Caucacert Ltd om endring av spesifikasjoner. Gjennomgåelsen av 

de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde til Georgia for 

produktkategori B og F. 

19) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra CCPB Srl om endring av spesifikasjoner. Gjennomgåelsen av 

de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske virkeområde til 

Mali for produktkategori A og D. I tillegg informerte CCPB Srl Kommisjonen om at det har byttet adresse. 

20) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra CERES Certification of Environmental Standards GmbH om 

endring av spesifikasjoner. Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens geografiske virkeområde til Kambodsja, El Salvador, Guatemala, Honduras, Laos, Madagaskar, 

Malaysia, Mosambik, Myanmar/Burma, Namibia, Nicaragua, Panama, Samoa, Timor-Leste, Uruguay, Venezuela og 

Zimbabwe for produktkategori A, til Myanmar/Burma og Uruguay for produktkategori B, til Kambodsja, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Laos, Madagaskar, Malaysia, Mosambik, Myanmar/Burma, Namibia, Nicaragua, Panama, 

Samoa, Timor-Leste, De forente arabiske emirater, Uruguay, Venezuela og Zimbabwe for produktkategori D, og til 

Kina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia for produktkategori F. 

21) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos 

S.C. om endring av spesifikasjoner. Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget 

å utvide anerkjennelsens geografiske virkeområde til Colombia for produktkategori A. 

22) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Control Union Certifications om endring av spesifikasjoner. 

Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde til Algerie, Aserbajdsjan, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Russland, Sudan og Gambia 

for produktkategori A, til Aserbajdsjan, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Russland, Sudan og Gambia 

for produktkategori B, til Algerie, Aserbajdsjan og Russland for produktkategori C, til Algerie, Aserbajdsjan, Bolivia, 

Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Russland, Sudan og Gambia for produktkategori D, og til Aserbajdsjan og 

Russland for produktkategori E og F. 

23) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Ecocert SA om endring av spesifikasjoner. Gjennomgåelsen 

av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske virkeområde til 

Etiopia og Taiwan for produktkategori A, til Japan for produktkategori C, til Chile og Taiwan for produktkategori D og 

til Colombia og Cuba for produktkategori E. 

24) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Ecoglobe om endring av spesifikasjoner. Gjennomgåelsen av 

de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde for Afghanistan, 

Armenia, Hviterussland, Iran, Kasakhstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og 

Usbekistan til produktkategori B. 

25) I løpet av de siste månedene har Kommisjonen mottatt flere meddelelser fra medlemsstater om store forsendelser av 

økologiske varer som er importert fra Ukraina til Unionen, og som inneholder rester av plantevernmidler som ikke er 

tillatt i økologisk landbruk i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 og kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(1). 

De aktuelle varene var sertifisert i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 av Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu 

(ETKO). På bakgrunn av opplysninger som Kommisjonen mottok fra ETKO, og stikkprøver av virksomheten utført av 

dets akkrediteringsorgan, ble det avdekket alvorlige mangler i de gjennomførte kontrollene og et betydelig antall tilfeller 

av manglende samsvar, noe som sammen tydet på en systematisk svikt i kontrolltiltakene. Videre viste det seg at ETKO 

ikke var i stand til å treffe passende korrigerende tiltak for å utbedre de rapporterte manglene og imøtegå de alvorlige 

overtredelsene. Under slike omstendigheter er det risiko for at forbrukeren villedes om de faktiske egenskapene til 

produkter sertifisert av ETKO. ETKO bør derfor fjernes fra listen i samsvar med bokstav d), e) og f) i artikkel 12 nr. 2 

første ledd i forordning (EF) nr. 1235/2008.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 
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26) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra IMO Control Latinoamérica Ltda. om endring av spesifikasjoner. 

Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde til Panama og Surinam for produktkategori A og D. 

27) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști om endring av 

spesifikasjoner. Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens virkeområde for Tyrkia til produktkategori B og E. 

28) IMO Institut für Marktökologie GmbH har underrettet Kommisjonen om at det har stanset sin sertifiseringsvirksomhet i 

alle tredjestater det var anerkjent i. 

29) Indocert har underrettet Kommisjonen om at det har stanset sin sertifiseringsvirksomhet for produktkategori C. 

30) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra IMOswiss AG om endring av spesifikasjoner. Gjennomgåelsen 

av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske virkeområde til 

Kambodsja, Iran, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Oman, Saudi-Arabia, Surinam og Gambia for produktkategori A, til 

Etiopia for produktkategori B og til Bahamas, Kambodsja, Honduras, Iran, Laos, Malysia, Myanmar/Burma, Oman, Saudi-

Arabia og Gambia for produktkategori D. 

31) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Istituto Certificazione Etica e Ambientale om endring av 

spesifikasjoner. Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens geografiske virkeområde til Elfenbenskysten for produktkategori A og D. 

32) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra LACON GmbH om endring av spesifikasjoner. Gjennomgåelsen 

av de mottatte opplysningene konkluderte med at anerkjennelsens virkeområde for produktkategori D kan omfatte vin. I 

tillegg er det berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske virkeområde til Bhutan, Brasil, Indonesia, Mauritius, Nigeria, 

Senegal, Sri Lanka, Uganda og De forente arabiske emirater for produktkategori A, til Madagaskar, Marokko, Senegal, 

Serbia og Tanzania for produktkategori B, og til Bhutan, Brasil, Indonesia, Mali, Mauritius, Nigeria, Senegal, Sri Lanka og 

Uganda for produktkategori D. 

33) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Letis SA om endring av spesifikasjoner. Gjennomgåelsen av 

de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske virkeområde til 

Caymanøyene, Ecuador og Mexico for produktkategori A, og til Caymanøyene og Ecuador for produktkategori D. 

34) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra NASAA Certified Organic Pty Ltd om endring av spesifika-

sjoner. Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

geografiske virkeområde til Kina for produktkategori A og D. 

35) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Organic Control System om endring av spesifikasjoner. 

Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde til Montenegro for produktkategori A og D. 

36) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Organic Standard om endring av spesifikasjoner. Gjennom-

gåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde til Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Russland og Usbekistan for 

produktkategori A, til Georgia for produktkategori B, og til Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Georgia, Kasakhstan, 

Kirgisistan, Moldova, Russland og Usbekistan for produktkategori D. Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene 

konkluderte i tillegg med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde til produktkategori C, E og F for 

Hviterussland og Ukraina. 

37) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Organización Internacional Agropecuaria om endring av 

spesifikasjoner. Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens virkeområde til produktkategori D, inkludert vin, for Argentina, og å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde til Bolivia og Paraguay for produktkategori A, til Brasil og Uruguay for produktkategori C, og til Bolivia, 

Brasil og Paraguay for produktkategori D.  
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38) SGS Austria Controll-Co. GmbH har underrettet Kommisjonen om at det har stanset sin sertifiseringsvirksomhet i alle 

tredjestater det var anerkjent i. 

39) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Soil Association Certification Limited om endring av 

spesifikasjoner. Gjennomgåelsen av de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennel-

sens geografiske virkeområde til Algerie, Bahamas, Hongkong, Malawi, Samoa, Singapore og Vietnam for produktkategori 

A og D. 

40) Suolo e Salute srl har informert Kommisjonen om at det har stanset sin sertifiseringsvirksomhet i Serbia. 

41) En rekke kontrollorganer er oppført på listen til 30. juni 2015. Basert på det løpende tilsynet som Kommisjonen utfører i 

samsvar med artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, bør oppføringen av de berørte kontrollorganene forlenges 

til 30. juni 2018. 

42) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 som endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 355/2014(1), inneholder en feil når det gjelder kodenummeret for Nepal for kontrollorganet Onecert, Inc. Feilen må 

rettes. 

43) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres og rettes. 

44) Ettersom referansene til 30. juni 2015 som sluttdato for oppføringen på listene i vedlegg III og IV til forordning (EF) 

nr. 1235/2008 må endres i god tid, bør de aktuelle endringene få anvendelse fra 30. juni 2015. 

45) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 4 skal nr. 1 lyde: 

 «1.  Kommisjonen skal vurdere hvorvidt et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet skal anerkjennes og føres opp på 

listen nevnt i artikkel 3 etter mottak av en anmodning fra en representant for det berørte kontrollorgan eller den berørte 

kontrollmyndighet som er utformet på grunnlag av søknadsmalen som Kommisjonen har gjort tilgjengelig i samsvar med 

artikkel 17 nr. 2. Bare fullstendige anmodninger som er mottatt innen 31. oktober 2016, skal tas opp til vurdering ved 

utarbeidelse av den første listen.» 

2)  I artikkel 11 skal nr. 1 lyde: 

 «1.  Kommisjonen skal vurdere hvorvidt et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet skal føres opp på listen nevnt i artikkel 

10 etter mottak av en anmodning fra en representant for det berørte kontrollorgan eller den berørte kontrollmyndighet som er 

utformet på grunnlag av søknadsmalen som Kommisjonen har gjort tilgjengelig i samsvar med artikkel 17 nr. 2. Bare 

fullstendige anmodninger skal vurderes ved oppdatering av listen.» 

3)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

4)  Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 355/2014 av 8. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater (EUT L 106 av 9.4.2014, s. 15). 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Nr. 4 og 5 i vedlegg I og nr. 33 i vedlegg II får imidlertid anvendelse fra 30. juni 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 17. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I posten for Australia skal nr. 4 lyde: 

«4. Vedkommende myndighet: Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-

dynamic» 

2)  I nr. 5 i posten for Japan gjøres følgende endringer: 

a)  Raden for kodenummer JP-BIO-007 skal lyde: 

«JP-BIO-007 Bureau Veritas Japan, Inc. http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/ 

nintei_list.html» 

b)  Raden for kodenummer JP-BIO-009 skal lyde: 

«JP-BIO-009 Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-

certification-en.html» 

c)  Raden for kodenummer JP-BIO-010 skal lyde: 

«JP-BIO-010 Organic Farming Promotion Association http://yusuikyo.web.fc2.com/» 

d)  Raden for kodenummer JP-BIO-018 skal lyde: 

«JP-BIO-018 Organic Certification Association http://yuukinin.org» 

3)  I posten for Republikken Korea skal nr. 4 lyde: 

«4. Vedkommende myndighet: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/ 

main.do» 

4)  I posten for Tunisia skal nr. 7 lyde: 

«7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt.» 

5)  I posten for USA skal nr. 7 lyde: 

«7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt.» 

 _____  



Nr. 47/426 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I nr. 3 i posten for Abcert AG gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende rader settes inn i alfabetisk rekkefølge: 

«Albania AL-BIO-137 x — — x — — 

Armenia AM-BIO-137 x — — x — — 

Bosnia-Hercegovina BY-BIO-137 x — — x — — 

Kosovo(1) XK-BIO-137 x — — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-137 x — — x — — 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-137 x — — x — — 

Montenegro ME-BIO-137 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-137 x — — x — — 

Tadsjikistan TJ-BIO-137 x — — x — — 

Turkmenistan TM-BIO-137 x — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-137 x — — x — —» 

b)  I raden for Moldova settes et kryss i kolonne B. 

c)  Nederst i tabellen innsettes følgende fotnote om Kosovo: 

«(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds 

resolusjon 1244 og Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring.» 

2)  I nr. 3 i posten for Afrisco Certified Organic, CC settes det et kryss i kolonne B i radene for Namibia, Sør-Afrika, 

Swaziland, Zambia og Zimbabwe. 

3)  I nr. 3 i posten for Agreco R.F. Göderz GmbH innsettes følgende rader i alfabetisk rekkefølge: 

«Bolivia BO-BIO-151 x — — — — — 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-151 x — — — — — 

Burkina Faso BF-BIO-151 x — — x — — 

Kambodsja KH-BIO-151 x — — — — — 

Kapp Verde CV-BIO-151 x — — — — — 

Colombia CO-BIO-151 x — — x — — 
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Cuba CU-BIO-151 x — — x — — 

Den dominikanske republikk DO-BIO-151 x — — — — — 

Ecuador EC-BIO-151 x — — — — — 

Egypt EG-BIO-151 x — — — — — 

El Salvador SV-BIO-151 x — — — — — 

Etiopia ET-BIO-151 x — — x — — 

Fiji FJ-BIO-151 x — — — — — 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-151 x — — — — — 

Georgia GE-BIO-151 x — — — — — 

Guatemala GT-BIO-151 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-151 x — — x — — 

Indonesia ID-BIO-151 x — — — — — 

Iran IR-BIO-151 x — — — — — 

Kasakhstan KZ-BIO-151 x — — — — — 

Kenya KE-BIO-151 x — — x — — 

Kirgisistan KG-BIO-151 x — — — — — 

Madagaskar MG-BIO-151 x — — — — — 

Mali ML-BIO-151 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-151 — — — x — — 

Montenegro ME-BIO-151 x — — — — — 

Nepal NP-BIO-151 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-151 x — — x — — 

Nigeria NG-BIO-151 x — — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-151 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-151 x — — x — — 

Peru PE-BIO-151 x — — — — — 

Filippinene PH-BIO-151 x — — x — — 

Samoa WS-BIO-151 x — — — — — 
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Senegal SN-BIO-151 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-151 x — — — — — 

Salomonøyene SB-BIO-151 x — — — — — 

Sør-Afrika ZA-BIO-151 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-151 x — — x — — 

Surinam SR-BIO-151 x — — x — — 

Tanzania TZ-BIO-151 x — — — — — 

Thailand TH-BIO-151 x — — — — — 

Togo TG-BIO-151 x — — — — — 

Tonga TO-BIO-151 x — — — — — 

Turkmenistan TM-BIO-151 x — — — — — 

Tuvalu TV-BIO-151 x — — x — — 

Uganda UG-BIO-151 x — — x — — 

Uruguay UY-BIO-151 — — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-151 x — — — — — 

Venezuela VE-BIO-151 x — — — — — 

Vietnam VN-BIO-151 x — — x — —» 

4)  Hele posten for Austria Bio Garantie GmbH utgår. 

5)  Hele posten for BCS Öko-Garantie GmbH utgår. 

6)  I nr. 3 i posten for Bioagricert Srl. innsettes følgende rader i alfabetisk rekkefølge: 

«Iran IR-BIO-132 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-132 x — — x — —» 

7)  I nr. 3 i posten for Bio Latina Certificadora gjøres følgende endringer: 

a)  I raden for Nicaragua settes et kryss i kolonne A. 

b)  I raden for Peru settes et kryss i kolonne A, og krysset i kolonne C slettes. 

8)  I nr. 3 i posten for Caucacert Ltd settes et kryss i kolonne B og F i raden for Georgia. 

9)  I posten for CCPB Srl gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1. Adresse: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italia»  
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b)  I nr. 3 skal ny rad lyde: 

«Mali ML-BIO-102 x — — x — —» 

10)  I nr. 3 i posten for CERES Certification of Environmental Standards GmbH gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende rader settes inn i alfabetisk rekkefølge: 

«Kambodsja KH-BIO-140 x — — x — — 

El Salvador SV-BIO-140 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-140 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-140 x — — x — — 

Laos LA-BIO-140 x — — x — — 

Madagaskar MG-BIO-140 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-140 x — — x — — 

Mosambik MZ-BIO-140 x — — x — — 

Myanmar/Burma MM-BIO-140 x x — x — — 

Namibia NA-BIO-140 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-140 x — — x — — 

Panama PA-BIO-140 x — — x — — 

Samoa WS-BIO-140 x — — x — — 

Øst-Timor TL-BIO-140 x — — x — — 

De forente arabiske emirater AE-BIO-140 — — — x — — 

Uruguay UY-BIO-140 x x — x — — 

Venezuela VE-BIO-140 x — — x — — 

Zimbabwe ZW-BIO-140 x — — x — —» 

b)  I raden for Kina settes et kryss i kolonne F. 

c)  I raden for Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia settes et kryss i kolonne F. 

d)  I raden for Serbia settes et kryss i kolonne F. 

11)  I nr. 3 i posten for Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C. skal følgende rad settes inn: 

«Colombia CO-BIO-104 x — — — — —» 
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12)  I nr. 3 i posten for Control Union Certifications innsettes følgende rader i alfabetisk rekkefølge: 

«Algerie DZ-BIO-149 x — x x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-149 x x x x x x 

Bolivia BO-BIO-149 x x — x — — 

Chile CL-BIO-149 x x — x — — 

El Salvador SV-BIO-149 x x — x — — 

Gambia GM-BIO-149 x x — x — — 

Guatemala GT-BIO-149 x x — x — — 

Nicaragua NI-BIO-149 x x — x — — 

Russland RU-BIO-149 x x x x x x 

Sudan SD-BIO-149 x x — x — —» 

13)  I nr. 3 i posten for Ecocert SA gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende rader settes inn i alfabetisk rekkefølge: 

«Chile CL-BIO-154 — — — x — — 

Etiopia ET-BIO-154 x — — — — — 

Taiwan TW-BIO-154 x — — x — —» 

b)  I raden for Colombia settes et kryss i kolonne E. 

c)  I raden for Cuba settes et kryss i kolonne E. 

d)  I raden for Japan settes et kryss i kolonne C. 

14)  I nr. 3 i posten for Ecoglobe settes et kryss i kolonne B i radene som gjelder Afghanistan, Armenia, Hviterussland, Iran, 

Kasakhstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan. 

15)  Hele posten for Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu utgår. 

16)  I nr. 3 i posten for IMO Control Latinoamérica Ltda. innsettes følgende rader i alfabetisk rekkefølge: 

«Panama PA-BIO-123 x — — x — — 

Surinam SR-BIO-123 x — — x — —» 

17)  I nr. 3 i posten som gjelder IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști settes det et kryss i kolonne B og E i raden som 

gjelder Tyrkia. 

18)  Hele posten for IMO Institut für Marktökologie GmbH utgår. 

19)  I nr. 3 i posten for Indocert settes det et kryss i kolonne C i raden for India.  
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20)  I nr. 3 i posten for IMOswiss AG gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende rader settes inn i alfabetisk rekkefølge: 

«Bahamas BS-BIO-143 — —  x — — 

Kambodsja KH-BIO-143 x — — x — — 

Gambia GM-BIO-143 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-143 — — — x — — 

Iran IR-BIO-143 x — — x — — 

Laos LA-BIO-143 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-143 x — — x — — 

Myanmar/Burma MM-BIO-143 x — — x — — 

Oman OM-BIO-143 x — — x — — 

Saudi-Arabia SA-BIO-143 x — — x — — 

Surinam SR-BIO-143 x — — x — —» 

b)  I raden for Etiopia settes et kryss i kolonne B. 

21)  I nr. 3 i posten som gjelder Istituto Certificazione Etica e Ambientale, skal ny rad lyde: 

«Elfenbenskysten CI-BIO-111 x — — x — —» 

22)  Ny post skal lyde: 

 «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» 

1.  Adresse: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Tyskland 

2.  Internettadresse: http://www.bcs-oeko.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Albania AL-BIO-141 x — — x — — 

Algerie DZ-BIO-141 x — — x — — 

Angola AO-BIO-141 x — — x — — 

Armenia AM-BIO-141 x — — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-141 x — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Bangladesh BD-BIO-141 x — — x — x 

Hviterussland BY-BIO-141 x — — x x — 

Benin BJ-BIO-141 x — — x — — 

Bhutan BT-BIO-141 x — — x — x 

Bolivia BO-BIO-141 x — — x — — 

Botswana BW-BIO-141 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-141 x x — x x — 

Kambodsja KH-BIO-141 x — — x — — 

Tsjad TD-BIO-141 x — — x — — 

Chile CL-BIO-141 x x x x — x 

Kina CN-BIO-141 x x x x x x 

Colombia CO-BIO-141 x x — x — x 

Costa Rica CR-BIO-141 — — x — — — 

Elfenbenskysten CI-BIO-141 x — — x x — 

Cuba CU-BIO-141 x x — x — — 

Den dominikanske republikk DO-BIO-141 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-141 x x x x x — 

Egypt EG-BIO-141 x — — x — — 

El Salvador SV-BIO-141 x x — x x — 

Etiopia ET-BIO-141 x x — x x — 

Georgia GE-BIO-141 x — — x x — 

Fiji FJ-BIO-141 x — — x — x 

Ghana GH-BIO-141 x — — x — — 

Guatemala GT-BIO-141 x — — x x — 

Haiti HT-BIO-141 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-141 x — — x x — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Hongkong HK-BIO-141 x — — x — — 

India IN-BIO-141 — — — x — — 

Indonesia ID-BIO-141 x — — x — — 

Iran IR-BIO-141 x x — x — — 

Japan JP-BIO-141 x — — x — — 

Kenya KE-BIO-141 x x — x x — 

Kosovo(1) XK-BIO-141 x — — x x — 

Kirgisistan KG-BIO-141 x — — x x — 

Laos LA-BIO-141 x — — x — — 

Lesotho LS-BIO-141 x — — x — — 

Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

MK-BIO-141 x — — x — — 

Malawi MW-BIO-141 x — — x — — 

Malaysia MY-BIO-141 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-141 x x — x x — 

Moldova MD-BIO-141 x — — x — — 

Mongolia MN-BIO-141 x x — x x — 

Montenegro ME-BIO-141 x — — x — — 

Marokko MA-BIO-141 x — — x — — 

Mosambik MZ-BIO-141 x — — x — — 

Myanmar/Burma MM-BIO-141 x — x x — — 

Namibia NA-BIO-141 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-141 x — — x — x 

Nicaragua NI-BIO-141 x x — x x — 

Oman OM-BIO-141 x — — x x — 

Panama PA-BIO-141 x — — x — — 

Papua Ny-Guinea PG-BIO-141 x — — x — x 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Paraguay PY-BIO-141 x x — x x — 

Peru PE-BIO-141 x — — x x — 

Filippinene PH-BIO-141 x — x x — — 

Russland RU-BIO-141 x — — x x — 

Saudi-Arabia SA-BIO-141 x x — x x — 

Senegal SN-BIO-141 x — — x — — 

Serbia RS-BIO-141 x — — x — — 

Singapore SG-BIO-141 x — — x — x 

Sør-Afrika ZA-BIO-141 x x — x x x 

Sør-Korea KR-BIO-141 x — x x x — 

Sri Lanka LK-BIO-141 x — — x — — 

Sudan SD-BIO-141 x — — x — — 

Swaziland SZ-BIO-141 x — — x — — 

Fransk Polynesia PF-BIO-141 x — — x — — 

Taiwan TW-BIO-141 x — x x — — 

Tanzania TZ-BIO-141 x — — x — — 

Thailand TH-BIO-141 x — x x x — 

Tyrkia TR-BIO-141 x x — x x — 

Uganda UG-BIO-141 x — — x — — 

Ukraina UA-BIO-141 x — — x x — 

De forente arabiske emirater AE-BIO-141 x x — x — — 

Uruguay UY-BIO-141 x x — x x — 

Venezuela VE-BIO-141 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-141 x x x x — — 

(1) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244 og Den 

internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2018.»  
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23)  I posten for LACON GmbH gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i)  Følgende rader settes inn i alfabetisk rekkefølge: 

«Bhutan BT-BIO-134 x — — x — — 

Indonesia ID-BIO-134 x — — x — — 

Mauritius MU-BIO-134 x — — x — — 

Nigeria NG-BIO-134 x — — x — — 

Senegal SN-BIO-134 x x — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-134 x — — x — — 

Uganda UG-BIO-134 x — — x — —» 

ii)  I raden for Brasil settes et kryss i kolonne A og D. 

iii)  I raden for Madagaskar settes et kryss i kolonne B. 

iv)  I raden for Mali settes et kryss i kolonne D. 

v)  I raden for Marokko settes et kryss i kolonne B. 

vi)  I raden for Serbia settes et kryss i kolonne B. 

vii)  I raden for Tanzania settes et kryss i kolonne B. 

viii) I raden for De forente arabiske emirater settes et kryss i kolonne A. 

b)  I nr. 4 utgår ordet «vin». 

24)  I nr. 3 i posten for Letis S.A. innsettes følgende rader i alfabetisk rekkefølge: 

«Caymanøyene KY-BIO-135 x —  x — — 

Ecuador EC-BIO-135 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-135 x — — — — —» 

25)  I nr. 3 i posten for NASAA Certified Organic Pty Ltd skal ny rad lyde: 

«Kina CN-BIO-119 x — — x — —» 

26)  I nr. 3 i posten for Onecert, Inc. skal raden for Nepal lyde: 

«Nepal NP-BIO-152 x — — x — —» 

27)  I nr. 3 i posten for Organic Control System skal ny rad lyde: 

«Montenegro ME-BIO-162 x — — x — —» 
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28)  I nr. 3 i posten for Organic Standard gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende rader settes inn i alfabetisk rekkefølge: 

«Armenia AM-BIO-108 x — — x — — 

Aserbajdsjan AZ-BIO-108 x — — x — — 

Georgia GE-BIO-108 x x — x — — 

Kasakhstan KG-BIO-108 x — — x — — 

Kirgisistan KZ-BIO-108 x — — x — — 

Moldova MD-BIO-108 x — — x — — 

Russland RU-BIO-108 x — — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-108 x — — x — —» 

b)  I raden for Hviterussland settes et kryss i kolonne C, D, E og F. 

c)  I raden for Ukraina settes et kryss i kolonne C, E og F. 

29)  I posten for Organización Internacional Agropecuaria skal nr. 3 lyde: 

«3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Argentina AR-BIO-110 — — x x — — 

Bolivia BO-BIO-110 x — — x — — 

Brasil BR-BIO-110 x — x x — — 

Mexico MX-BIO-110 x — — x — — 

Panama PA-BIO-110 x — — x — — 

Paraguay PY-BIO-110 x — — x — — 

Uruguay UY-BIO-110 x x x x — —» 

30)  Hele posten for SGS Austria Controll-Co. GmbH utgår. 

31)  I nr. 3 i posten for Soil Association Certification Limited innsettes følgende rader i alfabetisk rekkefølge: 

«Algerie DZ-BIO-142 x — — x — — 

Bahamas BS-BIO-142 x — — x — — 

Hongkong HK-BIO-142 x — — x — — 
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Malawi MW-BIO-142 x — — x — — 

Samoa WS-BIO-142 x — — x — — 

Singapore SG-BIO-142 x — — x — — 

Vietnam VN-BIO-142 x — — x — —» 

32)  I nr. 3 i posten for Suolo e Salute srl utgår raden for Serbia. 

33)  I postene for Abcert AG, Agreco R.F. Göderz GmbH, Albinspekt, Argencert SA, Australian Certified Organic, Bioagricert 

Srl., BioGro New Zealand Limited, Bio Latina Certificadora, Bolicert Ltd, Caucacert Ltd, CCOF Certification Services, 

CCPB Srl, CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Certificadora Mexicana de productos y procesos 

ecológicos S.C., Certisys, Control Union Certifications, Doalnara Certified Organic Korea, LLC, Ecocert SA, Ecoglobe, 

Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu, Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality 

Certification Services (QCS), IBD Certifications Ltd, IMO Control Latinoamérica Ltda., IMO Control Private Limited, 

Indocert, IMOswiss AG, International Certification Services, Inc., Istituto Certificazione Etica e Ambientale, Japan Organic 

and Natural Foods Association, LACON GmbH, Letis S.A., NASAA Certified Organic Pty Ltd, ÖkoP Zertifizierungs GmbH, 

Onecert, Inc., Oregon Tilth, Organic agriculture certification Thailand, Organic Certifiers, Organic crop improvement 

association, Organic Standard, Organización Internacional Agropecuaria, Organska Kontrola, QC&I GmbH, Quality 

Assurance International, Soil Association Certification Limited, Suolo e Salute srl og Uganda Organic Certification Ltd, 

erstattes nr. 5 av følgende: 

«5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1980 

av 4. november 2015 

om retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28.juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2), sist endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2015/931(3), er Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH oppført som anerkjent kontrollorgan i Sør-Korea for produktkategori 

D, til tross for at anerkjennelsen er tilbakekalt ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/131(4) som følge 

av oppføringen av Republikken Korea i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008. Ettersom Republikken Korea er 

oppført som anerkjent tredjestat i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 for produktkategori D, herunder for 

bearbeiding av importerte ingredienser, kan ikke Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH anerkjennes for Republikken Korea for 

denne produktkategorien i henhold til artikkel 10 nr. 2 bokstav b) i nevnte forordning. Anerkjennelsen for produktkategori 

A bør derfor slettes fra vedlegg IV. For å sikre samsvar med terminologien som er brukt i gjennomføringsforordning  

(EU) 2015/131, bør «Sør-Korea» erstattes med «Republikken Korea» i de øvrige anerkjennelsene for Kiwa BCS Öko-

Garantie GmbH. 

2)  Anerkjennelsen av Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH for produktkategori A, D og F og Guinea-Bissau, som er gitt 

tidligere ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1287/2014(5), står ikke i tabellen i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1235/2008, selv om anerkjennelsen av dette kontrollorganet for nevnte stat ikke er tilbakekalt. 

Denne anerkjennelsen bør derfor gjeninnsettes i vedlegg IV. 

3)  Ettersom vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 som endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 2015/931, inneholder visse feil når det gjelder kodenumre, bør disse feilene også rettes. Kodenumrene for Bosnia-

Hercegovina når det gjelder kontrollorganet Abcert AG, for Elfenbenskysten når det gjelder kontrollorganet Istituto 

Certificazione Etica e Ambientale, og for Kasakhstan og Kirgisistan når det gjelder kontrollorganet Organic Standard, 

bør derfor rettes. Det er fornuftig å samtidig rette en feil som gjelder kodenummeret til Kirgisistan for kontrollorganet 

Bio.inspecta AG, og som ble gjort i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 355/2014(6). 

4)  Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor rettes. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 5.11.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/931 av 17. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater (EUT L 151 av 18.6.2015, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/131 av 26. januar 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater (EUT L 23 av 29.1.2015, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1287/2014 av 28. november 2014 om endring og retting av forordning (EF) 

nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for 

import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 348 av 4.12.2014, s. 1). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 355/2014 av 8. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater (EUT L 106 av 9.4.2014, s. 15). 
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5)  Av hensyn til klarheten og rettssikkerheten bør nevnte rettinger gjøres omgående. Denne forordning bør derfor tre i kraft 

dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. For visse endringer som gjøres i denne forordning når 

det gjelder feil i gjennomføringsforordning (EU) 2015/931, bør de få tilbakevirkende anvendelse fra ikrafttredelses-

datoen for denne forordning. 

6)  Bestemmelsene i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Nr. 1 og 3, nr. 4 bokstav b) og nr. 5 i vedlegget får anvendelse fra 8. juli 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 4. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   



Nr. 47/440 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

VEDLEGG 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende rettelser: 

1)  I nr. 3 i posten for Abcert AG skal raden for Bosnia-Hercegovina lyde: 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-137 x — — x — —» 

2)  I nr. 3 i posten for Bio.inspecta AG skal raden for Kirgisistan lyde: 

«Kirgisistan KG-BIO-161 x — — x — —» 

3)  I nr. 3 i posten for Istituto Certificazione Etica e Ambientale skal raden for Elfenbenskysten lyde: 

«Elfenbenskysten CI-BIO-115 x — — x — —» 

4)  I nr. 3 i posten som gjelder Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, gjøres følgende endringer: 

a)  Raden for Sør-Korea skal lyde: 

«Republikken Korea KR-BIO-141 x — x — x —» 

b)  Følgende rad innsettes: 

«Guinea-Bissau GW-BIO-141 x — — x — X» 

5)  I nr. 3 i posten for Organic Standard gjøres følgende endringer: 

a)  Raden for Kasakhstan skal lyde: 

«Kasakhstan KZ-BIO-108 x — — x — —» 

b) Raden for Kirgisistan skal lyde: 

«Kirgisistan KG-BIO-108 x — — x — —» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2345 

av 15. desember 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av 

økologiske produkter fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) inneholder listen over tredjestater hvis produksjonssystemer og 

kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) I henhold til opplysninger framlagt av Costa Rica, Tunisia, De forente stater og Republikken Korea er navnet til 

kontrollorganet «BCS Öko-Garantie GmbH» endret til «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH». 

3) I henhold til opplysninger framlagt av Argentina er internettadressen til kontrollorganet «Letis SA» endret. 

4) I henhold til opplysninger framlagt av Australia er internettadressen til vedkommende myndighet endret. Videre har 

kontrollorganet «AQIS» avsluttet sin virksomhet og bør ikke lenger være oppført i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1235/2008. 

5) I henhold til opplysninger framlagt av Canada har kontrollorganet «SAI Global Certification Services Limited» avsluttet 

sin virksomhet og bør ikke lenger være oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008. Videre bør det nye 

kontrollorganet «TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)» oppføres i dette vedlegget. 

6) I henhold til opplysninger framlagt av Costa Rica er internettadressen til kontrollorganet «Servicio Fitosanitario del 

Estado» endret. 

7) I henhold til opplysninger framlagt av India har vedkommende myndighet i India tilbakekalt sin anerkjennelse av 

«Biocert India Pvt. Ltd, Indore» og «TUV India Pvt. Ltd», og disse kontrollorganene bør ikke lenger være oppført i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008. Videre har den vedkommende myndigheten i India anerkjent tre 

kontrollorganer som bør oppføres i listen i vedlegget: «Odisha State Organic Certification Agency», «Gujarat Organic 

Products Certification Agency» og «Uttar Pradesh State Organic Certification Agency». 

8) I henhold til opplysninger framlagt av Japan er navnet på en vedkommende myndighet endret. 

9) I henhold til opplysninger framlagt av Tunisia er internettadressen til vedkommende myndighet endret. 

10) I henhold til opplysninger framlagt av De forente stater er navnet på kontrollorganet «Department of Plant Industry» 

endret til «Clemson University», navnet på kontrollorganet «Indiana Certified Organic LLC» er endret til «Ecocert ICO, 

LLC», navnet til kontrollorganet «Marin County» er endret til «Marin Organic Certified Agriculture» og navnet til 

kontrollorganet «OIA North America, LLC» er endret til «Americert International (AI)». Videre har kontrollorganet 

«Organic National & International Certifiers (ON&IC) avsluttet sin virksomhet og bør ikke lenger være oppført i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 16.12.2015, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 
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11) I henhold til opplysninger framlagt av Republikken Korea har den koreanske vedkommende myndighet anerkjent 

ytterligere to kontrollorganer som bør tilføyes listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008: «Neo environmentally-

friendly» og «Green Environmentally-Friendly certification center». 

12) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter som har 

fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater når det gjelder likeverdighet. 

13) Artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007 fastsetter at for produkter som ikke importeres i henhold til artikkel 32 

og ikke importeres fra en tredjestat som er anerkjent i henhold til artikkel 33 nr. 2 i nevnte forordning, kan 

Kommisjonen anerkjenne kontrollorganer som er kvalifisert til å gjennomføre oppgavene med henblikk på import av 

produkter som gir likeverdige garantier. Artikkel 10 nr. 2 bokstav b) og artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1235/2008 

fastsetter derfor at en kontrollmyndighet eller et kontrollorgan ikke kan anerkjennes for et produkt som har sin 

opprinnelse i en tredjestat, og som er oppført i listen over anerkjente tredjestater i vedlegg III til nevnte forordning og 

tilhører en produktkategori der tredjestaten er anerkjent. 

14) Ettersom både Canada og Japan er anerkjente tredjestater i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 

og er oppført for produktkategori A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008, ser det ut til at nevnte bestemmelser 

tidligere ikke har blitt respektert i tilstrekkelig grad når det gjelder anerkjennelsen av følgende kontrollorganer oppført i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 for produkter med opprinnelse i Canada og Japan som tilhører 

produktkategori A: «CCOF Certification Services», «IMOswiss AG», «International Certification Services, Inc.», 

«Istituto Certificazione Etica e Ambientale», «Japan Organic and Natural Foods Association», «Kiwa BCS Öko-

Garantie GmbH», «Organic crop improvement association» og «Quality Assurance International». 

15) Kommisjonen har kontaktet de berørte kontrollorganene for å underrette dem om dens intensjon om å tilbakekalle 

Canada og Japans anerkjennelse for produktkategori A. Kommisjonen har gjennomgått tilbakemeldingene grundig. 

16) «Afrisco Certified Organic, CC» har underrettet Kommisjonen om at det har avsluttet sin virksomhet i alle tredjestater 

der det var anerkjent, og at det ikke lenger bør være oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

17) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Agreco R.F. Göderz GmbH» om endring av spesifikasjoner. 

På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens geografiske virkeområde til Russland for produktkategori A og D, og til Bolivia, Bosnia-Hercegovina, 

Den dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, Georgia, Indonesia, Kasakhstan, Kirgisistan, Madagaskar, Montenegro, 

Peru, Serbia, Tanzania, Thailand, Togo, Turkmenistan, Usbekistan og Venezuela for produktkategori D. 

18) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Australia Certified Organic» om endring av spesifikasjoner. 

På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for dens anerkjennelse for produktkategori B til Kina og Vanuatu og for produktkategori D til for til 

Cookøyene. 

19) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Bio.inspecta AG» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet 

for dens anerkjennelse for produktkategori A og D til Bosnia-Hercegovina, Marokko og De forente arabiske emirater. 

20) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Bureau Veritas Certification France SAS» om å bli oppført i 

listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene er konklusjonen at det 

er berettiget å anerkjenne «Bureau Veritas Certification France SAS» for produktkategori A og D i Madagaskar, 

Mauritius, Monaco, Marokko og Nicaragua, for produktkategori C i Madagaskar og Nicaragua, og for produktkategori 

E i Mauritius. 

21) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» 

om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er 

berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dens anerkjennelse for produktkategori A og D til Den demokratiske 

republikk Kongo, Montenegro, Nepal, De okkuperte palestinske områdene og Pakistan, for produktkategori A, B og D 

til Kamerun og Nigeria, og for produktkategori C til Kina og Taiwan.  
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22) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos 

S.C.» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er 

berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for dens anerkjennelse for produktkategori A til Colombia. 

23) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Control Union Certifications» om endring av spesifikasjoner. 

På grunnlag av mottatte opplysninger har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for dens anerkjennelse til Benin, Botswana, Kamerun, Cuba, Curaçao, Haiti, Kenya, Lesotho, Malawi, 

Mongolia, Marokko, Namibia, Senegal, Surinam, Swaziland, Taiwan, Togo og Zimbabwe for produktkategori A, D og 

F, og til Armenia og Kasakhstan for produktkategori A, B, C, D og F til Irak. 

24) «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» har underrettet Kommisjonen om at det har avsluttet sin sertifiseringsvirksomhet 

i Republikken Korea, den eneste tredjestat det var anerkjent i, og ikke lenger bør være oppført i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 1235/2008. 

25) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ecocert SA» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av 

de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet 

for dens anerkjennelse til Botswana for produktkategori A, til Armenia, Belize, Kapp Verde, Den sentralafrikanske 

republikk, Republikken Kongo, Den demokratiske republikk Kongo, El Salvador, Ekvatorial-Guinea, Georgia, Guinea-

Bissau, Honduras, Hong Kong, Liberia, Mauritania, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama, Samoa, Seychellene, 

Singapore, Sri Lanka, Surinam, Tadsjikistan, Timor-Leste og Venezuela for produktkategori A og D, til Afghanistan og 

Sierra Leone for produktkategori A, B og D, til Turkmenistan for produktkategori A, D og E, til Benin, Kamerun, 

Colombia, Elfenbenskysten, Ecuador, Indonesia, Monaco, Filippinene, Serbia, Tunisia, Vietnam og Zambia for 

produktkategori B, til Republikken Korea for produktkategori C, til Tsjad, Etiopia, Mongolia, Namibia, Niger, Nigeria, 

Pakistan og Vanuatu for produktkategori D, til India, Kirgisistan, Marokko, Syria, Thailand og Uruguay for 

produktkategori E, til Kenya, Paraguay og Uganda for produktkategori B og E, til Ukraina for produktkategori B, D og 

E, til Burkina Faso, Mexico og Peru for produktkategori B, E og F, til Kasakhstan, Russland og Usbekistan for 

produktkategori D og E, og til Madagaskar for produktkategori E og F. 

26) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «IMO Control Latinoamérica Ltda.» om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide 

det geografiske virkeområdet for dens anerkjennelse til Belize for produktkategori A og D. Videre underrettet «IMO 

Control Latinoamérica Ltda.» Kommisjonen om at det har endret sin internettadresse. 

27) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide 

det geografiske virkeområdet for dens anerkjennelse til Gambia, Liberia, Pakistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og 

Usbekistan for produktkategori A og D, til Kasakhstan for produktkategori A, D og E, til Guatemala, Kirgisistan, Peru 

og Russland for produktkategori B og til De forente arabiske emirater for produktkategori E. 

28) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Mayacert» om å bli oppført på listen i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene er konklusjonen at det er berettiget å 

anerkjenne «Mayacert» i Mexico for produktkategori A, B og D, i Guatemala, Honduras og Nicaragua for 

produktkategori A og D, og i Colombia, Den dominikanske republikk og El Salvador for produktkategori D. 

29) «Onecert, Inc.» underrettet Kommisjonen om navneendring til «OneCert International PVT Ltd» samt adresseendring. 

30) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organic Standard» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for dens anerkjennelse til Tadsjikistan for produktkategori A og D og til Kasakhstan og Russland for 

produktkategori E. 

31) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organización Internacional Agropecuaria» om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide 

det geografiske virkeområdet for dens anerkjennelse til Chile, Ecuador og Peru for produktkategori A og D.  
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32) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «ORSER» om å bli oppført på listen i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene er konklusjonen at det er berettiget å 

anerkjenne «ORSER» i Tyrkia for produktkategori A og D. 

33) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd» om å bli 

oppført på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 for produktkategori D i Japan. Som påpekt i betraktning 

13, fastsetter artikkel 10 nr. 2 bokstav b) og artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1235/2008 at en kontrollmyndighet 

eller et kontrollorgan ikke kan anerkjennes for et produkt som har sin opprinnelse i en tredjestat oppført i listen over 

anerkjente tredjestater i vedlegg III til nevnte forordning, og som tilhører en produktkategori som tredjestaten er 

anerkjent for. Japan er anerkjent som tredjestat i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 og 

oppført i vedlegget for produktkategori D. Ettersom anerkjennelsen ikke omfatter alle ingredienser som lovlig kan 

importeres og bearbeides i Japan, bør kontrollorganer for bearbeidede produkter som ikke omfattes av anerkjennelsen av 

Japan for produktkategori D som oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008, anerkjennes, for å unngå at 

produkter som stammer fra Japan og er bearbeidet med ingredienser som lovlig kan importeres til Japan, men som ikke 

omfattes av anerkjennelsen angitt i nevnte vedlegg, ikke kan importeres til Unionen. På grunnlag av de mottatte 

opplysningene er det konkludert med at det er berettiget å anerkjenne «Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd» for 

produktkategori D, unntatt vin, i Japan for produkter som ikke er omfattet av anerkjennelsen i henhold til artikkel 33 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 som oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

34) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra QC&I om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde til vin 

for produktkategori D. 

35) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Quality Partner om å bli oppført på listen i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene er det konkludert med at det er berettiget å 

anerkjenne Quality Partner i Indonesia for produktkategori C og D. 

36) Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

37) For å gi kontrollorganer som er berørt av tilbakekallingen av anerkjennelsen for produktkategori A når det gjelder 

Canada og Japan, mulighet til å treffe nødvendige tiltak for å tilpasse sine forretningsforbindelser til den nye 

situasjonen, bør de aktuelle endringene av vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 få anvendelse i seks måneder 

etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordning. 

38) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Nr. 6, 13, 14, 15, 16, 17 bokstav d), nr. 20 og 25 i vedlegg II får anvendelse seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for denne 

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

Utferdiget i Brussel, 15. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I nr. 5 i posten for Argentina endres internettadressen til kontrollorganet Letis SA til «www.letis.org». 

2)  I posten for Australia gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 4 skal internettadressen til den vedkommende myndigheten erstattes med: 

 «www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic» 

b) I nr. 5 utgår raden for kodenummer AU-BIO-002. 

3) I posten for Canada skal nr. 5 lyde: 

a) Raden for kodenummer CA-ORG-020 utgår. 

b)  Følgende rad tilføyes: 

«CA-ORG-021 TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert) www.tcocert.ca» 

4) I posten for Costa Rica gjøres følgende endringer: 

a) Raden for kodenummer CR-BIO-001 skal lyde: 

«CR-BIO-001 Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

www.sfe.go.cr» 

b) Raden for kodenummer CR-BIO-002 skal lyde: 

«CR-BIO-002 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com» 

5) I posten for India skal nr. 5 lyde: 

a) Radene for kodenumrene IN-ORG-019 og IN-ORG-022 utgår. 

c) Følgende rader tilføyes: 

«IN-ORG-024 Odisha State Organic Certification Agency www.ossopca.nic.in 

IN-ORG-025 Gujarat Organic Products Certification Agency www.gopca.in 

IN-ORG-026 Uttar Pradesh State Organic Certification Agency www.upsoca.org» 

6) I posten for Japan skal nr. 4 lyde: 

«4.  Vedkommende myndighet: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of 

Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html og Food and Agricultural Materials Inspection 

Center (FAMIC), www.famic.go.jp» 

7) I posten for Tunisia gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 4 skal internettadressen til den vedkommende myndigheten erstattes med: 

 «www.agriculture.tn and www.onagri.tn» 

b) I nr. 5 skal raden for kodenummer TN-BIO-003 lyde: 

«TN-BIO-003 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com» 
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8) I posten for De forente stater skal nr. 5 lyde: 

a) Raden for kodenummer US-ORG-004 skal lyde: 

«US-ORG-004 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com» 

b) Raden for kodenummer US-ORG-009 skal lyde: 

«US-ORG-009 Clemson University www.clemson.edu/public/ 

regulatory/plant_industry/ 

organic_certification» 

b) Raden for kodenummer US-ORG-016 skal lyde: 

«US-ORG-016 Ecocert ICO, LLC www.ecocertico.com» 

b) Raden for kodenummer US-ORG-022 skal lyde: 

«US-ORG-022 Marin Organic Certified Agriculture www.marincounty.org/depts/ 

ag/moca» 

b) Raden for kodenummer US-ORG-038 skal lyde: 

«US-ORG-038 Americert International (AI) www.americertorganic.com» 

f) Raden for kodenummer US-ORG-045 utgår. 

9) I nr. 5 i posten for Republikken Korea gjøres følgende endringer: 

a) Raden for kodenummer KR-ORG-002 utgår. 

b) Raden for kodenummer KR-ORG-011 skal lyde: 

«KR-ORG-011 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com» 

c) Følgende rader tilføyes: 

«KR-ORG-019 Neo environmentally-friendly café.naver.com/neoefcc 

KR-ORG-020 Green Environmentally-Friendly certification center www.greenorganic4us.co.kr» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Hele posten for Afrisco Certified Organic, CC utgår. 

2) I posten som gjelder Agreco R.F. Göderz GmbH skal nr. 3 lyde:  

a) Følgende rad innsettes: 

«Russland RU-BIO-151 x — — x — —» 

b)  I radene for Bolivia, Bosnia-Hercegovina, Den dominikanske republikk, Ecuador, Egypt, Georgia, Indonesia, 

Kasakhstan, Kirgisistan, Madagaskar, Montenegro, Peru, Serbia, Tanzania, Thailand, Togo, Turkmenistan, Usbekistan 

og Venezuela settes et kryss i kolonne D. 

3) I nr. 3 i posten for Australian Certified Organic gjøres følgende endringer: 

b) I radene for Kina og Vanuatu settes et kryss i kolonne B. 

b) I raden for Cookøyene settes et kryss i kolonne D. 

4) I nr. 3 i posten for Bio.inspecta AG innsettes følgende rader i riktig rekkefølge: 

«Bosnia-Hercegovina BA-BIO-161 x — — x — — 

Marokko MA-BIO-161 x — — x — — 

De forente arabiske 

emirater 

AE-BIO-161 x — — x — —» 

5)  Etter posten for Bolicert Ltd innsettes følgende nye post: 

«Bureau Veritas Certification France SAS 

1.  Adresse: Immeuble Le Guillaumet — 60 avenue du Général de Gaulle 92046 — Paris La Défense Cedex — Frankrike 

2.  Internettadresse: http://www.qualite-france.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Madagaskar MG-BIO-165 x — x x — — 

Mauritius MU-BIO-165 x — — x x — 

Monaco MC-BIO-165 x — — x — — 

Marokko MA-BIO-165 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-165 x — x x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2018.»  
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6) I nr. 3 i posten for CCOF Certification Services slettes krysset i kolonne A i raden for Canada. 

7) I nr. 3 i posten for CERES Certification of Environmental Standards GmbH gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader settes inn i riktig rekkefølge: 

«Kamerun CM-BIO-140 x x — x — — 

Den demokratiske 

republikk Kongo 

CD-BIO-140 x — — x — — 

Montenegro ME-BIO-140 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-140 x — — x — — 

Nigeria NG-BIO-140 x x — x — — 

De okkuperte palestinske 

områdene 

PS-BIO-140 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-140 x — — x — —» 

b) I raden for Kina settes et kryss i kolonne C. 

c) I raden for Taiwan settes et kryss i kolonne C. 

8) I nr. 3 i posten for Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C., i raden for Colombia, settes et 

kryss i kolonne D. 

9) I nr. 3 i posten for Control Union Certifications innsettes følgende rader i riktig rekkefølge: 

«Armenia AM-BIO-149 x x x x x x 

Benin BJ-BIO-149 x — — x — x 

Botswana BW-BIO-149 x — — x — x 

Kamerun CM-BIO-149 x — — x — x 

Cuba CU-BIO-149 x — — x — x 

Curaçao CW-BIO-149 x — — x — x 

Haiti HT-BIO-149 x — — x — x 

Irak IQ-BIO-149 x x x x — x 

Kasakhstan KZ-BIO-149 x x x x x x 

Kenya KE-BIO-149 x — — x — x 

Lesotho LS-BIO-149 x — — x — x 
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Malawi MW-BIO-149 x — — x — x 

Mongolia MN-BIO-149 x — — x — x 

Marokko MA-BIO-149 x — — x — x 

Namibia NA-BIO-149 x — — x — x 

Senegal SN-BIO-149 x — — x — x 

Surinam SR-BIO-149 x — — x — x 

Swaziland SZ-BIO-149 x — — x — x 

Taiwan TW-BIO-149 x — — x — x 

Togo TG-BIO-149 x — — x — x 

Zimbabwe ZW-BIO-149 x — — x — x» 

10) Hele posten for Doalnara Certified Organic Korea, LLC utgår. 

11) I nr. 3 i posten for Ecocert SA gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader settes inn i riktig rekkefølge: 

«Afghanistan AF-BIO-154 x x — x — — 

Armenia AM-BIO-154 x — — x — — 

Belize BZ-BIO-154 x — — x — — 

Botswana BW-BIO-154 x — — — — — 

Kapp Verde CV-BIO-154 x — — x — — 

Den sentralafrikanske 

republikk 

CF-BIO-154 x — — x — — 

Republikken Kongo CG-BIO-154 x — — x — — 

Den demokratiske 

republikk Kongo 

CD-BIO-154 x — — x — — 

El Salvador SV-BIO-154 x — — x — — 

Ekvatorial-Guinea GQ-BIO-154 x — — x — — 

Georgia GE-BIO-154 x — — x — — 

Guinea-Bissau GW-BIO-154 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-154 x — — x — — 
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Hongkong HK-BIO-154 x — — x — — 

Liberia LR-BIO-154 x — — x — — 

Mauritania MR-BIO-154 x — — x — — 

Myanmar/Burma MM-BIO-154 x — — x — — 

Nicaragua NI-BIO-154 x — — x — — 

Panama PA-BIO-154 x — — x — — 

Samoa WS-BIO-154 x — — x — — 

Seychellene SC-BIO-154 x — — x — — 

Sierra Leone SL-BIO-154 x x — x — — 

Singapore SG-BIO-154 x — — x — — 

Sri Lanka LK-BIO-154 x — — x — — 

Surinam SR-BIO-154 x — — x — — 

Tadsjikistan TJ-BIO-154 x — — x — — 

Øst-Timor TL-BIO-154 x — — x — — 

Turkmenistan TM-BIO-154 x — — x x — 

Venezuela VE-BIO-154 x — — x — —» 

b)  I radene for Benin, Kamerun, Colombia, Elfenbenskysten, Ecuador, Indonesia, Monaco, Filippinene, Serbia, Tunisia, 

Vietnam og Zambia settes et kryss i kolonne B. 

c) I raden for Republikken Korea settes et kryss i kolonne C. 

d)  I radene for Tsjad, Etiopia, Mongolia, Namibia, Niger, Nigeria, Pakistan og Vanuatu settes et kryss i kolonne D. 

e)  I radene for India, Kirgisistan, Marokko, Syria, Thailand og Uruguay settes et kryss i kolonne E. 

f)  I radene for Kenya, Paraguay og Uganda settes et kryss i kolonne B og E. 

g) I raden for Ukraina settes et kryss i kolonne B, D og E. 

f)  I radene for Burkina Faso, Mexico og Peru settes et kryss i kolonne B, E og F. 

f)  I radene for Kasakhstan, Russland og Usbekistan settes et kryss i kolonne D og E. 

j) I raden for Madagaskar settes et kryss i kolonne E og F. 

12)  I posten for IMO Control Latinoamérica Ltda. gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

 «2. Internettadresse: http://www.imo-la.com»  
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b) I nr. 3 skal ny rad lyde: 

«Belize BZ-BIO-123 x — — x — —» 

13) I nr. 3 i posten for IMOswiss AG slettes krysset i kolonne A i radene for Canada og Japan. 

14) I nr. 3 i posten for International Certification Services, Inc. slettes krysset i kolonne A i raden for Canada. 

15) I nr. 3 i posten for Istituto Certificazione Etica e Ambientale slettes krysset i kolonne A i raden for Japan. 

16) I nr. 3 i posten for Japan Organic and Natural Foods Association slettes krysset i kolonne A i raden for Japan. 

17) I nr. 3 i posten Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader settes inn i riktig rekkefølge: 

«Gambia GM-BIO-141 x — — x — — 

Kasakhstan KZ-BIO-141 x — — x x — 

Liberia LR-BIO-141 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-141 x — — x — — 

Tadsjikistan TJ-BIO-141 x — — x — — 

Turkmenistan TM-BIO-141 x  — x — — 

Usbekistan UZ-BIO-141 x — — x — —» 

b)  I radene for Guatemala, Kirgisistan, Peru og Russland settes et kryss i kolonne B. 

c) I raden for De forente arabiske emirater settes et kryss i kolonne E. 

d)  I raden for Japan settes slettes krysset i kolonne A. 

18)  Etter posten for Letis SA innsettes følgende nye post: 

 «Mayacert 

1.  Adresse: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala 

2.  Internettadresse: http://www.mayacert.com 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Colombia CO-BIO-169 — — — x — — 

Den dominikanske 

republikk 

DO-BIO-169 — — — x — — 
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Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

El Salvador SV-BIO-169 — — — x — — 

Guatemala GT-BIO-169 x — — x — — 

Honduras HN-BIO-169 x — — x — — 

Mexico MX-BIO-169 x x — x — — 

Nicaragua NI-BIO-169 x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2018.» 

19) I posten for Onecert, Inc. skal overskriften og nr.1 lyde: 

 «OneCert International PVT Ltd 

1.  Adresse: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India» 

20) I nr. 3 i posten for Organic crop improvement association slettes krysset i kolonne A i radene for Canada og Japan. 

21) I nr. 3 i posten for Organic Standard gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad innsettes: 

«Tadsjikistan TJ-BIO-108 x — — x — —» 

b) I radene for Kasakhstan og Russland settes et kryss i kolonne E. 

22) I nr. 3 i posten for Organización Internacional Agropecuaria innsettes følgende rader i riktig rekkefølge: 

«Chile CL-BIO-110 x — — x — — 

Ecuador EC-BIO-110 x — — x — — 

Peru PE-BIO-110 x — — x — —» 

23)  Etter posten for Organska Kontrola innsettes følgende nye poster: 

 «ORSER 

1.  Adresse: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turkey 

2.  Internettadresse: http://orser.com.tr 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Tyrkia TR-BIO-166 x — — x — — 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: lørdag 30. juni 2018. 

 Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd 

1.  Adresse: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Japan 

2.  Internettadresse: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Japan JP-BIO-167 — — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2018.» 

24) I posten for QC&I GmbH skal nr. 4 lyde: 

 «4. Unntak: omleggingsprodukter.» 

25) I nr. 3 i posten for Quality Assurance International slettes krysset i kolonne A i raden for Canada. 

26)  Etter posten for Quality Assurance International innsettes følgende nye post: 

 «Quality Partner 

1.  Adresse: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgia 

2.  Internettadresse: http://www.quality-partner.be 

3.  Berørte tredjestater, kodenumre og produktkategorier: 

Tredjestat Kodenummer Produktkategori 

  A B C D E F 

Indonesia ID-BIO-168 — — x x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, alger og vin 

5.  Oppføringen er gyldig fram til: 30. juni 2018.» 

 __________  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/455 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/459 

av 18. mars 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) fastsetter listen over tredjestater hvis produksjonssystemer 

og kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter anerkjennes som likeverdige med dem som er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) Anerkjennelsen av Canada i henhold til artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 gjelder i dag bl.a. for 

bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler og fôr med økologiske ingredienser dyrket i Canada. 

Canada har anmodet Kommisjonen om en utvidelse av anerkjennelsen til å omfatte bearbeidede produkter til bruk som 

næringsmidler og fôr med økologiske ingredienser importert fra tredjestater, og som er sertifisert i samsvar med 

Canadas lovgivning om økologiske produkter. Gjennomgåelsen av opplysningene som ble framlagt sammen med 

anmodningen, senere klargjøringer fra Canada og en undersøkelse på stedet av produksjons- og kontrolltiltakene som 

anvendes på bearbeidede produkter med importerte ingredienser, har ført til den konklusjon at reglene for produksjon og 

kontroll av bearbeidede produkter med importerte økologiske ingredienser i Canada er likeverdige med reglene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(3). Anerkjennelsen av likeverdighet med 

hensyn til Canadas produksjonssystemer og kontrolltiltak bør derfor også få anvendelse på bearbeidede produkter til 

bruk som næringsmidler og fôr med importerte økologiske ingredienser som er sertifisert i samsvar med Canadas 

lovgivning. 

3) Canadas eksisterende anerkjennelse omfatter ikke økologisk vin. Canada har anmodet Kommisjonen om en utvidelse av 

anerkjennelsen til å omfatte økologisk vin som er sertifisert i samsvar med Canadas lovgivning om økologiske 

produkter. Gjennomgåelsen av opplysningene som ble framlagt sammen med anmodningen, samt senere klargjøringer 

fra Canada har ført til den konklusjon at reglene for produksjon og kontroll av økologisk vin i Canada er likeverdige 

med reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008. Anerkjennelsen av likeverdighet med hensyn 

til Canadas produksjonssystemer og kontrolltiltak bør derfor også få anvendelse på økologisk vin som er sertifisert i 

samsvar med Canadas lovgivning. 

4) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over kontrollmyndigheter og kontrollorganer som har 

fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet. Som følge av utvidelsen 

av Canadas anerkjennelse til å omfatte bearbeidede produkter til bruk som næringsmidler og fôr med importerte 

økologiske ingredienser, og til økologisk vin som er sertifisert i samsvar med Canadas lovgivning, samt de tilsvarende 

endringene av vedlegg III til nevnte forordning, bør de relevante kontrollorganer som fram til nå har vært anerkjent for 

import av bearbeidede produkter til bruk som næringsmidler med importerte økologiske ingredienser, samt økologisk 

vin (produktkategori D), fra Canada slettes fra vedlegg IV til nevnte forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 31.3.2016, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

2019/EØS/47/41 



Nr. 47/456 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

5) Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

6) For å gi kontrollorganene som er oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, og som er anerkjent for Canada 

med hensyn til bearbeidede produkter til bruk som næringsmidler med importerte økologiske ingredienser, samt 

økologisk vin, mulighet til å tilpasse seg endringene som gjøres ved denne forordning, bør endringen av vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1235/2008 først få anvendelse etter en rimelig tid. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2)  Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 nr. 2 får anvendelse fra 7. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 18. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I nr. 1, «Produktkategorier», i raden «Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler» i posten for Canada 

utgår fotnote 1. 

2)  Nr. 2, «Opprinnelse», skal lyde: 

«2. Opprinnelse: produkter i kategori A, B og F som er dyrket i Canada, og produkter i kategori D og E som er bearbeidet 

i Canada med økologiske ingredienser dyrket i Canada, eller som er importert til Canada i samsvar med Canadas 

lovgivning.» 

 _____  

VEDLEGG II 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I nr. 3 i posten for CCOF Certification Services utgår raden for Canada. 

2)  I nr. 3 i posten for Ecocert SA utgår raden for Canada. 

3)  I nr. 3 i posten for IMOswiss AG utgår raden for Canada. 

4)  I nr. 3 i posten for International Certification Services, Inc. utgår raden for Canada. 

5)  I nr. 3 i posten for Letis S.A. utgår raden for Canada. 

6)  I nr. 3 i posten for Oregon Tilth utgår raden for Canada. 

7)  I nr. 3 i posten for Organic crop improvement association utgår raden for Canada. 

8)  I nr. 3 i posten for Quality Assurance International utgår raden for Canada. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/673 

av 29. april 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med 

hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 13 nr. 3, artikkel 16 nr. 1 og nr. 3 bokstav a) og 

artikkel 19 nr. 3, artikkel 20 nr. 3, artikkel 21 nr. 2, artikkel 22 nr. 1 og artikkel 38 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Tang, tare og andre alger omfattes av kapittel 12 i Brussel-nomenklaturen som er oppført i vedlegg I til traktaten. Tang, 

tare og andre alger er derfor landbruksprodukter som omfattes av artikkel 1 nr. 2 første ledd bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 834/2007. Ettersom «andre alger» omfatter mikroalger, omfattes mikroalger av forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) Ettersom kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(2) hittil ikke har inneholdt nærmere produksjonsregler for 

mikroalger brukt som næringsmidler, og ettersom det er blitt reist spørsmål med hensyn til hvilke produksjonsregler 

driftsansvarlige må overholde ved dyrking av mikroalger til bruk som næringsmidler, er det behov for å avklare 

situasjonen og fastsette nærmere produksjonsregler for nevnte produkter. 

3) Produksjonen av mikroalger ligner på mange måter på produksjonen av tang og tare, selv om den ikke skjer i havet. Når 

mikroalger brukes som fôr til akvakulturdyr, omfattes de, som flercellede havalger og fytoplankton, allerede av de 

nærmere produksjonsreglene for innsamling og dyrking av tang og tare på grunnlag av artikkel 6a i forordning (EF)  

nr. 889/2008. Det bør derfor presiseres at de nærmere produksjonsreglene for tang og tare også bør gjelde for 

produksjon av mikroalger til bruk som næringsmidler. 

4) Overgangstiltakene for bruk av ikke-økologisk yngel og yngel fra ikke-økologiske klekkerier for muslinger i økologisk 

produksjon som er fastsatt i artikkel 25e nr. 3 og artikkel 25o nr. 1 tredje ledd i forordning (EF) nr. 889/2008, utløper 

31. desember 2015, noe som innebærer at all yngel og muslingyngel som brukes i økologisk produksjon, må være 

økologisk etter denne datoen. Det har vist seg at økologisk yngel og økologisk muslingyngel ikke er tilgjengelig i 

tilstrekkelige mengder, og denne fristen bør derfor forlenges med ett år for å gi driftsansvarlige tid til å utvikle økologisk 

yngel og økologisk muslingyngel i tilstrekkelige mengder. 

5) I samsvar med artikkel 29d nr. 4 i forordning (EF) nr. 889/2008 skal Kommisjonen foreta en ny gjennomgåelse av 

bruken av visse ønologiske framstillingsmåter, behandlingsmåter og behandlinger før 1. august 2015 med henblikk på 

en utfasing eller ytterligere begrensning av bruken av disse. 

6) Kommisjonen anmodet ekspertgruppen for teknisk rådgivning om økologisk produksjon («EGTOP») om å vurdere 

virkningene av nevnte ønologiske framstillingsmåter, behandlingsmåter og behandlinger på visse vesentlige egenskaper 

ved økologisk vin, og om det finnes alternative teknikker som kan erstatte disse. EGTOP anbefalte(3) at bruken av disse 

i produksjonen av økologisk vin fortsatt skal være tillatt, ettersom det foreløpig ikke finnes egnede alternativer. EGTOP 

anbefalte også å foreta en ny vurdering av nevnte teknikker etter en viss tid med samme formål som i dag, nærmere 

bestemt en utfasing eller ytterligere begrensning av bruken av dem. Fristen 1. august 2015 bør derfor forlenges med tre år.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 116 av 30.4.2016, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 

(3) Sluttrapport: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/ 

2019/EØS/47/42 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/459 

 

7) Vedkommende myndigheter har mulighet til å godkjenne unntak fra produksjonsreglene for dyr på midlertidig grunnlag 

dersom særlige omstendigheter gjør at de driftsansvarlige hindres i å fortsette med eller gjenoppta den økologiske 

produksjonen. Særlig ved høy dødelighet blant dyrene som følge av sykdom eller en katastrofesituasjon, kan de tillate at 

en besetning eller flokk etableres på nytt eller fornyes med ikke-økologiske dyr dersom økologisk oppdrettede dyr ikke 

er tilgjengelig. Det bør presiseres at i slike tilfeller må den aktuelle omleggingsperioden fortsatt overholdes med hensyn 

til de ikke-økologiske dyrene som innføres i besetningen eller flokken. 

8) Ettersom muligheten til å bruke ikke-økologisk yngel i økologisk produksjon er blitt begrenset de siste årene, bør det 

fastsettes lignende unntak fra produksjonsreglene i tilfelle høy dødelighet blant akvakulturdyr. 

9) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008 inneholder en liste over produkter som er godkjent for bruk i økologisk 

produksjon i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav h) og artikkel 16 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 834/2007. 

Nevnte produkter er klassifisert i sju grupper på grunnlag av forskjellige kriterier, f.eks. bruksområde eller opprinnelse. 

Det er hensiktsmessig å forenkle presentasjonen og bare bruke opprinnelseskriteriet i forbindelse med klassifiseringen. 

10) I høyre kolonne i tabellen i vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008 angis en beskrivelse av, krav til sammensetning 

og bruksvilkår for produktene som er oppført i nevnte vedlegg, og som omfatter mikroorganismer og stoffer. Vilkårene 

for bruk av nevnte produkter i økologisk produksjon, og særlig den tilhørende brukskategorien (f.eks. insektmiddel, 

middmiddel eller soppdrepende middel), må imidlertid være i samsvar med bruksvilkårene for aktive stoffer som fastsatt 

i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(1) som gjelder for landbruket generelt. 

Dersom nevnte forordning begrenser bruken for landbruket generelt, er godkjenningene for bruk også begrenset for 

økologisk produksjon. Erfaring viser i tillegg at vilkårene for bruk av produktene oppført i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 889/2008 svært ofte er de samme i økologisk landbruk som i konvensjonelt landbruk, og at bruksrestriksjonene er 

begrenset. 

11) Systemet bør derfor forenkles for å unngå at det i vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008 angis bruksområder som 

ikke lenger er godkjent i henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011. Samtidig bør det angis at alle 

bruksområder som ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 er godkjent for landbruket generelt, automatisk er 

godkjent for økologisk produksjon, bortsett fra når det er uttrykkelig angitt at mer restriktive vilkår får anvendelse på 

visse bruksområder. 

12) I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007 har medlemsstatene framlagt 

dokumentasjon om visse stoffer for andre medlemsstater og Kommisjonen med sikte på å få disse godkjent og oppført i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008. EGTOP og Kommisjonen har gjennomgått nevnte dokumentasjon. 

13) I sine anbefalinger(2) konkluderte EGTOP blant annet med at stoffene karbondioksid, kiselgur (diatoméjord), fettsyrer 

og kalsiumbikarbonat oppfyller de økologiske målene og prinsippene. Disse stoffene bør derfor oppføres i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 889/2008. For å bringe navnene på aktive stoffer i samsvar med gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 540/2011 bør betegnelsen «kaliumsalt av fettsyrer» (kaliumsåpe) endres til «fettsyrer». 

14) I henhold til artikkel 23 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(3) er basisstoffer stoffer som er 

nyttige for plantevern, men som ikke hovedsakelig brukes for dette formål. Mange av dem er tradisjonelt blitt brukt i 

økologisk landbruk også før de ble klassifisert som basisstoffer. Blant disse er det en rekke næringsmidler av 

vegetabilsk eller animalsk opprinnelse. Bruken av disse basisstoffene i økologisk landbruk bør godkjennes, og de bør 

derfor oppføres i vedlegg II til forordning (EF) nr. 889/2008 dersom de oppfyller de to kriteriene for å bli omfattet av 

definisjonen av «næringsmidler» i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4) og er av 

vegetabilsk eller animalsk opprinnelse.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(2) Sluttrapport: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 309 av 

24.11.2009, s. 1). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmid-

delregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbin-

delse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
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15) Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 889/2008 inneholder en liste over tilsetningsstoffer i fôrvarer som er godkjent i 

økologiske produkter i samsvar med artikkel 14 nr. 1 bokstav d) og artikkel 16 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF)  

nr. 834/2007. 

16) For å oppnå samsvar med tilnærmingsmåten fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003(1) bør 

presentasjonen av vedlegg VI endres. Særlig bør venstre kolonne i tabellen i vedlegg VI endres, slik at det særlige 

identifikasjonsnummeret for tilsetningsstoffene eller funksjonsgruppene og klassifiseringen i gruppen «teknologiske 

tilsetningsstoffer» og «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» tilpasses klassifiseringen brukt i forordning (EF)  

nr. 1831/2003. Navnet på stoffene i gruppen «avlstekniske tilsetningsstoffer» i avsnitt 4 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 889/2008 bør også tilpasses ordlyden i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

17) I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007 har medlemsstatene framlagt 

dokumentasjon om visse tilsetningsstoffer i fôrvarer for andre medlemsstater og Kommisjonen med sikte på å få disse 

godkjent og oppført i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 889/2008. EGTOP og Kommisjonen har gjennomgått nevnte 

dokumentasjon. På grunnlag av EGTOPs anbefalinger om fôrmidler og tilsetningsstoffer i fôrvarer(2) bør bruken av 

følgende stoffer som EGTOP har vurdert som forenlige med de økologiske prinsippene og målene, godkjennes: 

selenberiket gjær, dikobberkloridtrihydroksid (TBCC) og sinkkloridhydroksidmonohydrat (TBZC). 

18) På bakgrunn av endringene innført ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 131/2014(3), 

(EU) 2015/861(4) og (EU) 2015/1152(5) er det nødvendig å erstatte stoffene «tokoferolrike ekstrakter av naturlig 

opprinnelse», «E2 Jod» og «E3 Kobolt», som ikke lenger eksisterer, med de nye fra samme kategori. I tillegg bør visse 

unøyaktigheter i identifikasjonsnumrene for bentonitt-montmorillonitt og klinoptilolitt i funksjonsgruppen «d) 

bindemidler og antiklumpemidler» korrigeres. 

19) Vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 889/2008 inneholder en liste over visse stoffer som er godkjent til bruk i 

produksjonen av bearbeidede økologiske næringsmidler, gjær og gjærprodukter i samsvar med artikkel 19 nr. 2 bokstav 

b) og artikkel 21 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

20) For å sikre samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008(6) er det nødvendig å endre de særlige 

vilkårene for bruk av silisiumdioksid i form av gel eller kolloidal løsning (E 551) og de særlige renhetskriteriene for 

bentonitt. Den gjeldende godkjenningen av kaolin (E 559) bør trekkes tilbake, ettersom bruken av dette tilsetningsstoffet 

i henhold til forordning (EF) nr. 1333/2008 var godkjent fram til 31. januar 2014. 

21) I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 21 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 har medlemsstatene framlagt 

dokumentasjon om tilsetningsstoffer i næringsmidler, tekniske hjelpestoffer og visse andre stoffer for andre medlems-

stater og Kommisjonen med sikte på å få disse godkjent og oppført i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 889/2008. 

EGTOP og Kommisjonen har gjennomgått nevnte dokumentasjon. 

22) På grunnlag av EGTOPs anbefalinger om tilsetningsstoffer i næringsmidler(7) bør bruken av følgende stoffer som 

EGTOP har vurdert som forenlige med de økologiske prinsippene og målene, godkjennes: bivoks (E 901), kar-

naubavoks (E 903), Gellan-gummi (E 418) og erytritol (E 968).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 268 av 

18.10.2003, s. 29). 

(2) Sluttrapport: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 131/2014 av 11. februar 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 601/2013 om godkjenning av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat, kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat, 

kobolt(II)sulfatheptahydrat og overtrukket granulert kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT 

L 41 av 12.2.2014, s. 3). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/861 av 3. juni 2015 om godkjenning av kaliumjodid, vannfritt kalsiumjodat og 

overtrukket granulert vannfritt kalsiumjodat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter (EUT L 137 av 4.6.2015, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1152 av 14. juli 2015 om godkjenning av tokoferolekstrakter fra vegetabilske oljer, 

tokoferolrike ekstrakter fra vegetabilske oljer (deltarike) og alfa-tokoferol som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter (EUT L 187 av 

15.7.2015, s. 5). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 354 av 

31.12.2008, s. 16). 

(7) Sluttrapport: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_ 

food_en.pdfhttp://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf 
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23) I tillegg bør bruksvilkårene for følgende tilsetningsstoffer endres i henhold til EGTOPs anbefaling: svoveldioksid, 

kaliumdisulfitt, tokoferolrikt ekstrakt, lecitiner, sitronsyre, natriumsitrat, vinsyre, glyserol, natriumkarbonat, silisium-

dioksid i form av gel eller kolloidal løsning og natriumhydroksid. Lecitin framstilt av økologiske råvarer er tilgjengelig 

på markedet, men det er behov for egnede kvaliteter av slikt lecitin innen de fleste bruksområder i den økologiske 

næringsmiddelindustrien. Den nødvendige kvaliteten til bruk i økologisk næringsmiddelproduksjon er i dag ikke 

tilgjengelig i tilstrekkelige mengder. På grunn av den midlertidige mangelen på forskjellige kvaliteter av økologisk 

lecitin som det er behov for i økologisk næringsmiddelproduksjon, bør det fastsettes at lecitin som ikke er framstilt av 

økologiske råvarer, kan brukes i økologisk næringsmiddelproduksjon i en overgangsperiode på tre år. 

24) På grunnlag av EGTOPs anbefalinger om tekniske hjelpestoffer bør eddiksyre/eddik, tiaminhydroklorid, diam-

moniumfosfat, natriumkarbonat og trefiber godkjennes. Når det gjelder natriumkarbonat, sitronsyre, natriumhydroksid, 

vegetabilske oljer, bentonitt, bivoks og karnaubavoks, bør de særlige vilkårene endres. 

25) Når det gjelder tekniske hjelpestoffer som brukes i gjærproduksjon, bør det kreves at potetstivelse og vegetabilske oljer 

bare kan brukes dersom de stammer fra økologisk produksjon, ettersom disse tekniske hjelpestoffene nå er tilgjengelig i 

økologisk form i tilstrekkelige mengder og med tilstrekkelig kvalitet. 

26) I vedlegg II, VI og VIII til forordning (EF) nr. 889/2008 er det ikke lenger hensiktsmessig å vise til forordningen som 

ligger til grunn for godkjenningen av produktene eller stoffene. 

27) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

28) For at driftsansvarlige, kontrollmyndigheter og kontrollorganer skal få en rimelig tid til å tilpasse seg det faktum at de 

nærmere produksjonsreglene for tang og tare også gjelder for produksjon av mikroalger til bruk som næringsmidler, bør 

endringen av artikkel 6a i forordning (EF) nr. 889/2008 få anvendelse tolv måneder etter ikrafttredelsen av denne 

forordning. 

29) For å sikre kontinuitet og en forlengelse av muligheten til å bruke ikke-økologisk yngel og yngel fra ikke-økologiske 

klekkerier for muslinger bør endringen av artikkel 25e nr. 3 og 25o nr. 1 i forordning (EF) nr. 889/2008 få anvendelse 

med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2016. 

30) For å gi driftsansvarlige mulighet til å tilpasse seg endringene som innføres med hensyn til visse produkter og stoffer til 

bruk i produksjon av bearbeidede økologiske næringsmidler, gjær og gjærprodukter, bør endringene av vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 889/2008 få anvendelse seks måneder etter ikrafttredelsen av denne forordning. 

31) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 889/2008 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 6a skal lyde: 

«Artikkel 6a 

Virkeområde 

 I dette kapittel fastsettes nærmere produksjonsregler for tang og tare. 

 I dette kapittel omfatter «tang og tare» flercellede havalger, fytoplankton og mikroalger.»  
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2)  I artikkel 25e skal nr. 3 lyde: 

«3. Den høyeste prosentandel yngel fra ikke-økologisk akvakultur som innføres i akvakulturanlegget, skal være 80 % 

innen 31. desember 2011, 50 % innen 31. desember 2014 og 0 % innen 31. desember 2016.» 

3)  I artikkel 25o nr. 1 skal tredje ledd lyde: 

 «Den høyeste prosentandel yngel fra ikke-økologiske klekkerier for muslinger som kan innføres i økologiske produk-

sjonsenheter, skal imidlertid være 80 % innen 31. desember 2011, 50 % innen 31. desember 2014 og 0 % innen  

31. desember 2016.» 

4)  I artikkel 29d nr. 4 erstattes datoen «1. august 2015» med «1. august 2018». 

5)  I artikkel 47 første ledd gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  i tilfelle høy dødelighet blant dyrene som følge av sykdom eller en katastrofesituasjon, at flokken fornyes eller 

etableres på nytt med ikke-økologiske dyr når det ikke finnes økologisk oppdrettede dyr, og forutsatt at den 

aktuelle omleggingsperioden for de ikke-økologiske dyrene er overholdt,» 

b)  Ny bokstav f) skal lyde: 

«f)  i tilfelle høy dødelighet blant akvakulturdyr som følge av omstendighetene angitt i artikkel 57 nr. 1 bokstav a)–d) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 508/2014(*), at akvakulturbestanden fornyes eller etableres på nytt 

med ikke-økologiske akvakulturdyr når det ikke finnes økologisk oppdrettede dyr, og forutsatt at minst de to siste 

tredelene av produksjonssyklusen er økologisk forvaltet. 

 _____________  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 508/2014 av 15. mai 2014 om Det europeiske hav- og fiskerifond 

og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF)  

nr. 791/2007 samt europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 av 20.5.2014, s. 1).» 

6)  Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg I til denne forordning. 

7)  Vedlegg VI erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

8)  Vedlegg VIII endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Følgende numre i artikkel 1 får anvendelse fra den dato som er angitt for dem: 

a)  nr. 1 får anvendelse fra 7. mai 2017, 

b)  nr. 2 og 3 får anvendelse fra 1. januar 2016, 

c)  nr. 8 får anvendelse fra 7. november 2016. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG II 

Pesticider – produkter nevnt i artikkel 5 nr. 1 

Alle stoffer angitt i dette vedlegget må minst overholde bruksvilkårene angitt i vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1). Mer restriktive bruksvilkår for økologisk produksjon er angitt i kolonne nummer to i hver 

tabell. 

1. Stoffer av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse 

Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

Azadiraktin utvunnet av Azadirachta indica 

(neem-tre) 

 

Basisstoffer Bare basisstoffer i henhold til artikkel 23 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(1) som omfattes av definisjonen av 

«næringsmidler» i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 178/2002(2), og som er av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse. 

Stoffer som ikke skal brukes som ugressmidler, men bare til bekjempelse av 

skadedyr og sykdommer. 

Bivoks Bare som sårbalsam/sårbeskyttelse. 

Hydrolyserte proteiner, unntatt gelatin  

Laminarin Tare skal enten dyrkes økologisk i samsvar med artikkel 6d eller høstes på 

en bærekraftig måte i samsvar med artikkel 6c. 

Feromoner Bare i feller og dispensere. 

Planteoljer Alle bruksområder er godkjent, unntatt som ugressmiddel. 

Pyretriner utvunnet av Chrysanthemum 

cinerariaefolium 

 

Pyretroider (bare deltametrin eller lambdacy-

halotrin) 

Bare i feller med særlige lokkemidler, bare mot Bactrocera oleae og 

Ceratitis capitata Wied. 

Kvassia utvunnet av Quassia amara Bare som insektmiddel, repellent. 

Repellenter (lukt) av animalsk eller 

vegetabilsk opprinnelse / sauefett 

Bare på ikke-spiselige deler av avlingen og når avlingsmaterialet ikke spises 

av sau eller geit. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 309 av 

24.11.2009, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av fram-

gangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 
  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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2. Mikroorganismer eller stoffer som produseres av mikroorganismer 

Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår 

Mikroorganismer Ikke av genmodifiserte organismer. 

Spinosad  

3. Andre stoffer enn dem nevnt i avsnitt 1 og 2 

Betegnelse Beskrivelse, krav til sammensetning, bruksvilkår eller bruksrestriksjoner 

Aluminiumsilikat (kaolin)  

Kalsiumhydroksid Når det brukes som soppdrepende middel, bare til frukttrær, herunder i 

planteskoler, for å bekjempe Nectria galligena. 

Karbondioksid  

Kobberforbindelser i form av kobberhydr-

oksid, kobberoksyklorid, kobberoksid, 

Bordeaux-væske og trebasisk kobbersulfat 

Opptil 6 kg kobber per hektar per år. 

For flerårige vekster kan medlemsstatene som unntak fra første ledd 

fastsette at grensen på 6 kg kobber kan overskrides i et gitt år, forutsatt at 

den gjennomsnittlige mengden som faktisk er anvendt i en femårsperiode 

bestående av inneværende år og de fire foregående år, ikke overskrider 6 kg. 

Etylen  

Fettsyrer Alle bruksområder er godkjent, unntatt som ugressmiddel. 

Jernfosfat (jern-(III)-ortofosfat) Preparater til overflatespredning mellom dyrkede planter» 

Kiselgur (diatoméjord)  

Svovelpolysulfid (kalsiumpolysulfid)  

Parafinolje  

Kaliumhydrogenkarbonat  

Kvartssand  

Svovel  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG VI 

Tilsetningsstoffer i fôrvarer nevnt i artikkel 22 bokstav g), artikkel 24 nr. 2 og artikkel 25m nr. 2 

Tilsetningsstoffer i fôrvarer som er oppført i dette vedlegget, skal godkjennes i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1831/2003(1). 

1.  TEKNOLOGISKE TILSETNINGSSTOFFER 

a) Konserveringsmidler 

ID-numre eller funksjonsgrupper Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

 E 200 Sorbinsyre  

 E 236 Maursyre  

 E 237 Natriumformiat  

 E 260 Eddiksyre  

 E 270 Melkesyre  

 E 280 Propionsyre  

 E 330 Sitronsyre  

b) Antioksidanter 

ID-numre eller funksjonsgrupper Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

 1b306(i) Tokoferolekstrakter fra vegetabilske 

oljer 

 

 1b306(ii) Tokoferolrike ekstrakter fra 

vegetabilske oljer (deltarike) 

 

c) Emulgatorer, stabilisatorer, fortykningsmidler og geleringsmidler 

ID-numre eller funksjonsgrupper Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

 E 322 Lecitiner Bare dersom de er framstilt av økolo-

giske råvarer. 

Bare til bruk som fôr til akvakulturdyr. 

  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 268 av 

18.10.2003, s. 29). 
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d) Bindemidler og antiklumpemidler 

ID-numre eller funksjonsgrupper Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

 E 535 Natriumferrocyanid Høyeste dosering: 20 mg/kg NaCl 

beregnet som ferrocyanidanion. 

 E 551b Kolloidal silisiumoksid  

 E 551c Kiselgur (diatoméjord, renset)  

 1m558i Bentonitt  

 E 559 Kaolinleire, asbestfri  

 E 560 Naturlige blandinger av steatitt og 

kloritt 

 

 E 561 Vermikulitt  

 E 562 Sepiolitt  

 E 566 Natrolitt-fonolitt  

 1g568 Klinoptilolitt av sedimentær opp-

rinnelse 

 

 E 599 Perlitt  

e) Tilsetningsstoffer i ensilasje 

ID-numre eller 

funksjonsgrupper 
Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

1k Enzymer og mikroorganismer Bruk begrenset til produksjon av ensilasje når 

værforholdene ikke tillater tilstrekkelig gjæring. 

2.  SENSORISKE TILSETNINGSSTOFFER 

ID-numre eller 

funksjonsgrupper 
Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

2b Aromastoffer Bare ekstrakter fra landbruksprodukter. 
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3.  ERNÆRINGSMESSIGE TILSETNINGSSTOFFER 

a) Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning 

ID-numre eller 

funksjonsgrupper 
Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

3a Vitaminer og provitaminer — Framstilt av landbruksprodukter. 

— Ved syntetisk framstilte vitaminer kan 

bare de som er identiske med vitaminer 

framstilt av landbruksprodukter, brukes 

til dyr med én mage og akvakulturdyr. 

— Ved syntetisk framstilte vitaminer kan 

bare vitamin A, D og E som er identiske 

med vitaminer framstilt av landbruks-

produkter, brukes til drøvtyggere, etter 

forhåndsgodkjenning fra medlemsstaten 

basert på en vurdering av mulighetene for 

økologiske drøvtyggere til å få i seg de 

nødvendige mengder av disse vitaminene 

gjennom sine fôrrasjoner. 

b) Forbindelser av mikronæringsstoffer 

ID-numre eller funksjonsgrupper Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

 E1 Jern Jernoksid 

Jern(II)karbonat 

Jern(II)sulfat, heptahydrat 

Jern(II)sulfat, monohydrat 

 

 3b201 Kaliumjodid  

 3b202 Kalsiumjodat, vannfritt  

 3b203 Overtrukket granulert kalsiumjodat, 

vannfritt 

 

 3b301 Kobolt(II)acetattetrahydrat  

 3b302 Kobolt(II)karbonat  

 3b303 Kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)-

monohydrat 

 

 3b304 Overtrukket granulert 

kobolt(II)karbonat 

 

 3b305 Kobolt(II)sulfatheptahydrat  
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ID-numre eller funksjonsgrupper Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

 E4 Kobber Basisk kobberkarbonat, monohydrat 

Kobberoksid 

Kobbersulfat, pentahydrat 

Dikobberkloridtrihydroksid (TBCC) 

 

 

3b409 

 

 E5 Mangan Mangan(II)oksid 

Mangan(II)sulfat, monohydrat 

Mangan(II)karbonat 

 

 E6 Sink Sinkoksid 

Sinksulfatmonohydrat 

Sinksulfatheptahydrat 

Sinkkloridhydroksidmonohydrat 

(TBZC) 

 

 

3b609 

 

 E7 Molybden Natriummolybdat  

 E8 Selen Natriumselenitt 

Natriumselenat 

Inaktivert selenberiket gjær 

 

 3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 

3b813 og 3b817 

 

4.  AVLSTEKNISKE TILSETNINGSSTOFFER 

ID-numre eller 

funksjonsgrupper 
Stoff Beskrivelse, bruksvilkår 

4a, 4b, 4c og 4d Enzymer og mikroorganismer i kategorien 

«Avlstekniske tilsetningsstoffer» 
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VEDLEGG III 

I vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Merknaden over overskriften til del A, merknaden under overskriften til del B og første kolonne i tabellene i del A og B 

med overskriften «Godkjenning» utgår. 

2)  I del A gjøres følgende endringer: 

a)  Radene for svoveldioksid, kaliumdisulfitt, tokoferolrikt ekstrakt, lecitiner, sitronsyre, natriumsitrat, vinsyre, glyserol, 

natriumkarbonat, silisiumdioksid og natriumhydroksid skal lyde: 

«E 220 Svoveldioksid X X (bare til mjød) I fruktviner(*) og mjød med og uten 

tilsatt sukker: 100 mg(**) 

E 224 Kaliumdisulfitt X X (bare til mjød) I fruktviner(*) og mjød med og uten 

tilsatt sukker): 100 mg(**). 

E 306(*) Tokoferolrikt ekstrakt X X Antioksidant 

E 322(*) Lecitiner X X Melkeprodukter(2) 

Bare dersom de er framstilt av 

økologiske råvarer(***) 

E 330 Sitronsyre X X  

E 331 Natriumsitrat X X  

E 334 Vinsyre (L(+)–) X X (bare til mjød)  

E 422 Glyserol X  Av vegetabilsk opprinnelse 

For planteekstrakter og aromaer 

E 500 Natriumkarbonat X X  

E 551 Silisiumdioksid i form av 

gel eller kolloidal løsning 

X X Til tørkede urter og krydder i 

pulverform 

Aromaer og propolis 

E 524 Natriumhydroksid X  Overflatebehandling av «Lau-

gengebäck» og regulering av sur-

hetsgraden i økologiske aromaer 

(*) I denne sammenheng menes med «fruktvin» vin framstilt av annen frukt enn druer (herunder eple- og pæresider). 

(**) Maksimalt innhold fra alle kilder, uttrykt som SO2 i mg/l. 

(***) Fra 1. januar 2019.» 

b)  Følgende rader tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

«E 418 Gellan-gummi X X Bare med høyt innhold av acyl 

E 901 Bivoks X  Bare som overflatebehandlingsmid-

del for sukkervarer 

Bivoks fra økologisk biavl 
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E 903 Karnaubavoks X  Bare som overflatebehandlingsmid-

del for sukkervarer 

Bare dersom det er framstilt av 

økologiske råvarer» 

c)  Følgende rad innsettes: 

«E 968 Erytritol X X Bare dersom det stammer fra økologisk 

produksjon uten bruk av ionebytter-

teknologi» 

3)  I del B gjøres følgende endringer: 

a)  Radene for natriumkarbonat, sitronsyre, natriumhydroksid, vegetabilske oljer, bentonitt, bivoks og karnaubavoks skal 

lyde: 

«Natriumkarbonat X X  

Sitronsyre X X  

Natriumhydroksid X  Til produksjon av sukker 

Til produksjon av olje, unntatt olivenolje 

Vegetabilske oljer X X Smøremiddel, slippmiddel eller skumdempende middel 

Bare dersom de stammer fra økologisk produksjon 

Bentonitt X X Fortykningsmiddel for mjød(1) 

Bivoks X  Slippmiddel 

Bivoks fra økologisk biavl 

Karnaubavoks X  Slippmiddel 

Bare dersom det er framstilt av økologiske råvarer» 

b)  Raden for kaolin utgår. 

c)  Følgende rader tilføyes: 

«Eddiksyre/eddik»  X Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon 

Til fiskeforedling; bare fra bioteknologiske kilder, unntatt når det er 

framstilt av genmodifiserte organismer 

Tiaminhydroklorid X X Bare til bearbeiding av fruktviner, herunder eplesider, pæresider og 

mjød 

Diammoniumfosfat X X Bare til bearbeiding av fruktviner, herunder eplesider, pæresider og 

mjød 

Trefiber X X Tømmerets opprinnelse bør begrenses til sertifisert, bærekraftig 

avvirket trevirke 

Trevirke som brukes, må ikke inneholde giftige stoffer (behandling 

etter avvirkning, naturlig forekommende giftstoffer eller giftstoffer 

fra mikroorganismer)» 
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4)  I del C skal radene for potetstivelse og vegetabilske oljer lyde: 

«Potetstivelse X X Til filtrering 

Bare dersom det stammer fra økologisk produksjon 

Vegetabilske oljer X X Smøremiddel, slippmiddel eller skumdempende middel 

Bare dersom de stammer fra økologisk produksjon» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/910 

av 9. juni 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) inneholder listen over kontrollorganer og 

kontrollmyndigheter som har fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til 

likeverdighet. 

2) Anerkjennelsen av en rekke kontrollorganer utstedt i samsvar med artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007 

utløper 30. juni 2016. På grunnlag av resultatene av det løpende tilsynet som Kommisjonen har gjennomført, bør 

anerkjennelsen av kontrollorganene AsureQuality Limited, Balkan Biocert Skopje, Bio.inspecta AG, IMO-Control 

Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, Organic Control System og TÜV Nord Integra forlenges til 30. juni 2018. 

3) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, i postene for AsureQuality Limited, Balkan Biocert Skopje, Bio.inspecta AG, 

IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, Organic Control System og TÜV Nord Integra erstattes datoen «30. juni 2016» i nr. 5 

med «30. juni 2018». 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 10.6.2016, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

2019/EØS/47/43 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 9. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1330 

av 2. august 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) inneholder listen over tredjestater hvis produksjons-

systemer og kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som 

er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) I henhold til opplysninger framlagt av Australia er internettadressen til kontrollorganet Australian Certified Organic Pty. 

Ltd endret. 

3) I henhold til opplysninger framlagt av Canada er anerkjennelsen av et kontrollorgan trukket tilbake. 

4) Kontrollorganet SGS India Pvt. Ltd ble i 2014 fjernet fra posten for India i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 

fordi det ikke respekterte virkeområdet for anerkjennelsen av India med hensyn til produkter som kan importeres. På 

grunnlag av resultatene av Indias tilsyn med kontrollorganet kan det igjen oppføres i posten for India i vedlegg III til 

nevnte forordning. 

5) Kommisjonen har mottatt opplysninger om at internettadressen til kontrollorganet IMO Control Private Limited i India 

er endret. 

6) I henhold til opplysningene framlagt av De forente stater er anerkjennelsen av et kontrollorgan trukket tilbake, og et 

kontrollorgan er tilføyd på listen over kontrollorganer som er anerkjent av De forente stater. 

7) Kommisjonen har mottatt opplysninger om at internettadressen til kontrollorganet AsureQuality Limited i New Zealand 

er endret. 

8) På grunn av en administrativ feil ble Doalnara Organic Certificated Korea slettet fra vedlegg III ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/2345(3). Ettersom dette aldri har vært meningen, bør det igjen oppføres på listen 

over kontrollorganer som er anerkjent av Republikken Korea. 

9) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter som har 

kompetanse til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 210 av 4.8.2016, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2345 av 15. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater (EUT L 330 av 16.12.2015, s. 29). 
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10) Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA), Istituto Certificazione Etica e Ambientale, Letis SA, Oregon Tilth og 

Organic Standard har underrettet Kommisjonen om at de har endret adresse. 

11) I artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007 er det fastsatt at for produkter som ikke importeres i henhold til 

artikkel 32 og ikke importeres fra en tredjestat som er anerkjent i henhold til artikkel 33 nr. 2 i nevnte forordning, kan 

Kommisjonen anerkjenne kontrollmyndigheter og kontrollorganer som er kvalifisert til å utføre oppgavene med 

henblikk på import av produkter som gir likeverdige garantier. I artikkel 10 nr. 2 bokstav b) og artikkel 10 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1235/2008 er det derfor fastsatt at en kontrollmyndighet eller et kontrollorgan ikke kan anerkjennes 

for et produkt med opprinnelse i en tredjestat som er oppført på listen i vedlegg III til nevnte forordning, og som tilhører 

en produktkategori som nevnte tredjestat er anerkjent for. 

12) Ettersom Australia er en anerkjent tredjestat i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 og er oppført 

for produktkategori F i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008, ser det ut til at nevnte bestemmelser tidligere ikke 

er blitt respektert i tilstrekkelig grad når det gjelder anerkjennelsen av Australian Certified Organic, som er anerkjent i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 for produkter med opprinnelse i Australia, og som tilhører kategori F. 

Denne anerkjennelsen bør derfor trekkes tilbake. 

13) AsureQuality Limited har underrettet Kommisjonen om at det har avsluttet sin sertifiseringsvirksomhet i alle tredjestater 

det var anerkjent for, og at det ikke lenger bør være oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

14) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Bio.inspecta AG om endring av spesifikasjoner. På grunnlag 

av de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde for produktkategori A og D til Elfenbenskysten. 

15) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra CCPB Srl om endring av spesifikasjoner. Gjennomgåelsen av 

de mottatte opplysningene konkluderte med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde for produkt-

kategori D til vin. 

16) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Certisys om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde for produktkategori A og D til Burundi, Kamerun, Rwanda, Tanzania og Uganda. 

17) Kommisjonen har dessuten mottatt opplysninger fra Certisys om at det har avsluttet sin sertifiseringsvirksomhet i 

Vietnam og ikke lenger bør være oppført i posten for Vietnam i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

18) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Control Union Certifications om endring av spesifikasjoner. 

På grunnlag av de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

geografiske virkeområde for produktkategori B, C, D, E og F til Bangladesh, for produktkategori A og D til Kapp Verde 

og for produktkategori A, C og D til Maldivene. 

19) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Ecocert SA om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske 

virkeområde for produktkategori A til Liechtenstein, for produktkategori A og D til Albania, Bahamas, Hviterussland, 

Fransk Polynesia, Gambia, Jordan, Lesotho, Montenegro, De okkuperte palestinske områdene og Oman, for produkt-

kategori A, D og E til Bangladesh, for produktkategori A, B og F til Chile, for produktkategori B til Etiopia, for 

produktkategori B og E til Namibia, for produktkategori D til Botswana og for produktkategori E til De forente arabiske 

emirater og Zambia. 

20) Ecocert SA har også underrettet Kommisjonen om at det har kjøpt opp et antall enheter i IMO-konsernet, herunder 

IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști. Det har også opplyst om at denne enheten og Ecocert SAs datterselskap i 

Tyrkia, dvs. Ecocert Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști., har fusjonert. Den nye enheten, Ecocert IMO Denetim ve 

Belgelendirme Ltd. Ști, kommer til å overta virksomheten til IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști. IMO-Control 

Sertifikasyon Tic. Ltd Ști bør derfor slettes fra vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 og erstattes av Ecocert IMO 

Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști med de nødvendige endringene av adresse og internettadresse.  
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21) IBD Certifications Ltd. har underrettet Kommisjonen om at det offisielt er registrert under navnet IBD Certificações 

Ltda. 

22) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra IMO Control Latinoamérica Ltda. om endring av spesifi-

kasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens geografiske virkeområde for produktkategori A og D til Brasil, Chile, Cuba, Trinidad og Tobago samt 

Uruguay. Videre har IMO Control Latinoamérica Ltda. meldt at det har endret sitt firmanavn til IMOcert Latinoamérica 

Ltda., og at det har endret internettadresse. 

23) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra IMO Control Private Limited om endring av spesifikasjoner. 

På grunnlag av de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

geografiske virkeområde for produktkategori A og D til Laos, Maldivene og Papua Ny-Guinea. 

24) IMOswiss AG har underrettet Kommisjonen om at det har avsluttet sin sertifiseringsvirksomhet i Ukraina og derfor ikke 

lenger bør være oppført i posten for Ukraina i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

25) International Certification Services, Inc. har underrettet Kommisjonen om at det har avsluttet sin sertifiserings-

virksomhet i alle tredjestater det var anerkjent for, og at det ikke lenger bør være oppført i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 1235/2008. 

26) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra OneCert International PVT Ltd om endring av spesifikasjoner. 

På grunnlag av de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens 

geografiske virkeområde for produktkategori A og D til Etiopia, Mosambik, Tanzania og Sri Lanka og for kategori D til 

Singapore. 

27) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra Organización Internacional Agropecuaria om endring av 

spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide 

anerkjennelsens geografiske virkeområde for produktkategori C til Chile. 

28) Quality Assurance International har underrettet Kommisjonen om at det har avsluttet sin sertifiseringsvirksomhet i 

Paraguay og ikke lenger bør være oppført i posten for Paraguay i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

29) I henhold til artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1235/2008 kan Kommisjonen på grunnlag av mottatte 

opplysninger eller i mangel av nødvendige opplysninger til enhver tid endre spesifikasjonene eller midlertidig oppheve 

et kontrollorgans oppføring i vedlegg IV til nevnte forordning. På dette grunnlag bør det foretas en endring i spesifi-

kasjonene for et kontrollorgan dersom gjennomgåelsen av alle mottatte opplysninger har ført til den konklusjon at 

relevante krav ikke lenger er oppfylt. 

30) Uganda Organic Certification, Ltd, som er oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, la fram sin årsrapport 

18. mars 2016 i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning. I årsrapporten opplyste akkredite-

ringsorganet IOAS om at det midlertidig har opphevet akkrediteringen av Uganda Organic Certification, Ltd. Kontroll-

organet ble av Kommisjonen anmodet om å legge fram et gyldig akkrediteringsbevis sammen med en positiv vurde-

ringsrapport i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007, men svarte ikke innen den fastsatte fristen. Posten 

for Uganda Organic Certification, Ltd i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor oppheves midlertidig 

fram til det foreligger tilfredsstillende opplysninger. 

31) Av klarhetshensyn, særlig for å sikre at de tredjestater hvis kontrollmyndigheter eller kontrollorganer oppført i vedlegg 

IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 vises i samme rekkefølge i alle språkversjoner, er det nødvendig å omorganisere 

landsnavnene etter kodenumrene og erstatte nevnte vedlegg i sin helhet. 

32) Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

33) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon — 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2)  Vedlegg IV erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 2. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I nr. 5 i posten for Australia endres internettadressen til kontrollorganet Australian Certified Organic Pty. Ltd til 

www.aco.net.au. 

2)  I nr. 5 i posten for Canada utgår raden for kodenummer CA-ORG-001. 

3)  I posten for India skal nr. 5 lyde: 

a)  Raden for kodenummer IN-ORG-007 skal lyde: 

«IN-ORG-007 IMO Control Private Limited www.imocontrol.in» 

b)  Følgende rad tilføyes etter raden for IN-ORG-012: 

«IN-ORG-013 SGS India Pvt. Ltd www.sgsgroup.in» 

4)  I nr. 5 i posten for De forente stater gjøres følgende endringer: 

a)  Raden for kodenummer US-ORG-032 utgår. 

b)  Følgende rad tilføyes: 

«US-ORG-061 Basin and Range Organics (BARO) www.basinandrangeorganics.org» 

5)  I nr. 5 i posten for New Zealand endres internettadressen til kontrollorganet AsureQuality Limited til 

http://www.asurequality.com. 

6)  I nr. 5 i posten for Republikken Korea gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende rad tilføyes: 

«KR-ORG-002 Doalnara Organic Certificated Korea www.doalnara.or.kr» 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG IV 

LISTE OVER KONTROLLORGANER OG KONTROLLMYNDIGHETER SOM ANSES SOM LIKEVERDIGE, OG RELEVANTE 

SPESIFIKASJONER NEVNT I ARTIKKEL 10 

I dette vedlegg har produktkategoriene følgende koder: 

A: Ubearbeidede planteprodukter 

B: Levende dyr eller ubearbeidede animalske produkter 

C: Akvakulturprodukter og tang og tare 

D: Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler(*) 

E: Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som fôr(*) 

F: Vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking 

Nettstedet nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav e), som inneholder listen over driftsansvarlige som omfattes av kontrollordningen, 

samt et kontaktpunkt med lett tilgjengelig informasjon om de driftsansvarliges sertifiseringsstatus, berørte produktkategorier, 

samt driftsansvarlige og produkter som har fått sertifiseringen midlertidig eller endelig inndratt, er oppført i punkt 2 for hvert 

kontrollorgan eller hver kontrollmyndighet, med mindre annet er angitt. 

Abcert AG 

1.  Adresse: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Tyskland 

2.  Internettadresse: http://www.abcert.de 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AL-BIO-137 Albania x — — x — — 

AM-BIO-137 Armenia x — — x — — 

AZ-BIO-137 Aserbajdsjan x — — x — — 

BA-BIO-137 Bosnia-Hercegovina x — — x — — 

BY-BIO-137 Hviterussland x — — x — — 

GE-BIO-137 Georgia x — — x — — 

IR-BIO-137 Iran x — — x — — 

KG-BIO-137 Kirgisistan x — — x — — 

KZ-BIO-137 Kasakhstan x — — — — — 

MD-BIO-137 Moldova x x — — — — 

  

(*) Ingrediensene må sertifiseres av et kontrollorgan eller en kontrollmyndighet som er anerkjent i samsvar med artikkel 33 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 834/2007, eller være framstilt og sertifisert i en tredjestat som er anerkjent i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i nevnte forordning, 

eller være framstilt og sertifisert i Unionen i samsvar med nevnte forordning. 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

ME-BIO-137 Montenegro x — — x — — 

MK-BIO-137 Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

x — — x — — 

RS-BIO-137 Serbia x — — x — — 

RU-BIO-137 Russland x x — x — — 

TJ-BIO-137 Tadsjikistan x — — x — — 

TM-BIO-137 Turkmenistan x — — x — — 

UA-BIO-137 Ukraina x — — x — — 

UZ-BIO-137 Usbekistan x — — x — — 

XK-BIO-137 Kosovo* x — — x — — 

* Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og Den 

internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Agreco R.F. Göderz GmbH 

1.  Adresse: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Tyskland 

2.  Internettadresse: http://agrecogmbh.de 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AZ-BIO-151 Aserbajdsjan x — — x — — 

BA-BIO-151 Bosnia-Hercegovina x — — x — — 

BF-BIO-151 Burkina Faso x — — x — — 

BO-BIO-151 Bolivia x — — x — — 

CM-BIO-151 Kamerun x — — x — — 

CO-BIO-151 Colombia x — — x — — 

CU-BIO-151 Cuba x — — x — — 

CV-BIO-151 Kapp Verde x — — — — — 

DO-BIO-151 Den dominikanske republikk x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

EC-BIO-151 Ecuador x — — x — — 

EG-BIO-151 Egypt x — — x — — 

ET-BIO-151 Etiopia x — — x — — 

FJ-BIO-151 Fiji x — — — — — 

GE-BIO-151 Georgia x — — x — — 

GH-BIO-151 Ghana x — — x — — 

GT-BIO-151 Guatemala x — — x — — 

HN-BIO-151 Honduras x — — x — — 

ID-BIO-151 Indonesia x — — x — — 

IR-BIO-151 Iran x — — — — — 

KE-BIO-151 Kenya x — — x — — 

KG-BIO-151 Kirgisistan x — — x — — 

KH-BIO-151 Kambodsja x — — — — — 

KZ-BIO-151 Kasakhstan x — — x — — 

LK-BIO-151 Sri Lanka x — — x — — 

MA-BIO-151 Marokko x — — x — — 

MD-BIO-151 Moldova x — — x — — 

ME-BIO-151 Montenegro x — — x — — 

MG-BIO-151 Madagaskar x — — x — — 

MK-BIO-151 Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

x — — — — — 

ML-BIO-151 Mali x — — x — — 

MX-BIO-151 Mexico — — — x — — 

NG-BIO-151 Nigeria x — — x — — 

NI-BIO-151 Nicaragua x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

NP-BIO-151 Nepal x — — x — — 

PE-BIO-151 Peru x — — x — — 

PG-BIO-151 Papua Ny-Guinea x — — x — — 

PH-BIO-151 Filippinene x — — x — — 

PY-BIO-151 Paraguay x — — x — — 

RS-BIO-151 Serbia x — — x — — 

RU-BIO-151 Russland x — — x — — 

SB-BIO-151 Salomonøyene x — — — — — 

SN-BIO-151 Senegal x — — x — — 

SR-BIO-151 Surinam x — — x — — 

SV-BIO-151 El Salvador x — — — — — 

TG-BIO-151 Togo x — — x — — 

TH-BIO-151 Thailand x — — x — — 

TM-BIO-151 Turkmenistan x — — x — — 

TO-BIO-151 Tonga x — — — — — 

TV-BIO-151 Tuvalu x — — x — — 

TZ-BIO-151 Tanzania x — — x — — 

UA-BIO-151 Ukraina x — — x — — 

UG-BIO-151 Uganda x — — x — — 

UY-BIO-151 Uruguay — — — x — — 

UZ-BIO-151 Usbekistan x — — x — — 

VE-BIO-151 Venezuela x — — x — — 

VN-BIO-151 Vietnam x — — x — — 

WS-BIO-151 Samoa x — — — — — 

ZA-BIO-151 Sør-Afrika x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018.  
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Albinspekt 

1.  Adresse: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albania 

2.  Internettadresse: http://www.albinspekt.com 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AL-BIO-139 Albania x x — x — — 

XK-BIO-139 Kosovo* x x — x — — 

* Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og Den 

internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

ARGENCERT SA 

1.  Adresse: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso ‘B’, C1072AAT Buenos Aires, Argentina 

2.  Internettadresse: www.argencert.com.ar 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AR-BIO-138 Argentina — — — x — — 

CL-BIO-138 Chile x — — x — — 

PY-BIO-138 Paraguay x — — x — — 

UY-BIO-138 Uruguay x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Australian Certified Organic 

1.  Adresse: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia 

2.  Internettadresse: http://www.aco.net.au 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AU-BIO-107 Australia — x — x — — 

CK-BIO-107 Cookøyene x — — x — — 

CN-BIO-107 Kina x x — x — — 

FJ-BIO-107 Fiji x — — x — — 

FK-BIO-107 Falklandsøyene — x — — — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

HK-BIO-107 Hongkong x — — x — — 

ID-BIO-107 Indonesia x — — x — — 

MG-BIO-107 Madagaskar x — — x — — 

MM-BIO-107 Myanmar/Burma x — — x — — 

MY-BIO-107 Malaysia x — — x — — 

PG-BIO-107 Papua Ny-Guinea x — — x — — 

SG-BIO-107 Singapore x — — x — — 

TH-BIO-107 Thailand x — — x — — 

TO-BIO-107 Tonga x — — x — — 

TW-BIO-107 Taiwan x — — x — — 

VU-BIO-107 Vanuatu x x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Balkan Biocert Skopje 

1.  Adresse: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia 

2.  Internettadresse: http://www.balkanbiocert.mk 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

MK-BIO-157 Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

x x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Bioagricert S.r.l. 

1.  Adresse: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italia 

2.  Internettadresse: http://www.bioagricert.org 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

BR-BIO-132 Brasil x — — x — — 

CN-BIO-132 Kina x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

EC-BIO-132 Ecuador x — — x — — 

IN-BIO-132 India — — — x — — 

IR-BIO-132 Iran x — — x — — 

KH-BIO-132 Kambodsja x — — x — — 

KR-BIO-132 Republikken Korea x — — — — — 

LA-BIO-132 Laos x — — x — — 

MA-BIO-132 Marokko x — — x — — 

MM-BIO-132 Myanmar/Burma x — — x — — 

MX-BIO-132 Mexico x x — x — — 

NP-BIO-132 Nepal x — — x — — 

PF-BIO-132 Fransk Polynesia x — — x — — 

RS-BIO-132 Serbia x x — — — — 

SM-BIO-132 San Marino — — — x — — 

TG-BIO-132 Togo x — — x — — 

TH-BIO-132 Thailand x x — x — — 

TR-BIO-132 Tyrkia x — — x — — 

UA-BIO-132 Ukraina x — — x — — 

VN-BIO-132 Vietnam x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

BioGro New Zealand Limited 

1.  Adresse: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, New Zealand 

2.  Internettadresse: http://www.biogro.co.nz 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

FJ-BIO-130 Fiji x — — x — — 

MY-BIO-130 Malaysia — — — x — — 

NU-BIO-130 Niue x — — x — — 

VU-BIO-130 Vanuatu x — — x — — 

WS-BIO-130 Samoa x — — x — — 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Bio.inspecta AG 

1.  Adresse: Ackerstrasse, 5070 Frick, Sveits 

2.  Internettadresse: http://www.bio-inspecta.ch 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AE-BIO-161 De forente arabiske emirater x — — x — — 

AL-BIO-161 Albania x — — x — — 

AM-BIO-161 Armenia x — — x — — 

AZ-BIO-161 Aserbajdsjan x — — x — — 

BA-BIO-161 Bosnia-Hercegovina x — — x — — 

BF-BIO-161 Burkina Faso x — — — — — 

BJ-BIO-161 Benin x — — — — — 

BR-BIO-161 Brasil x — — x — — 

CI-BIO-161 Elfenbenskysten x — — x — — 

CU-BIO-161 Cuba x — — x — — 

DO-BIO-161 Den dominikanske republikk x — — x — — 

ET-BIO-161 Etiopia x — — x — — 

GE-BIO-161 Georgia x — — x — — 

GH-BIO-161 Ghana x — — x — — 

ID-BIO-161 Indonesia x — — x — — 

IR-BIO-161 Iran x — — x — — 

KE-BIO-161 Kenya x — — x — — 

KG-BIO-161 Kirgisistan x — — x — — 

KR-BIO-161 Republikken Korea x — — — — — 

KZ-BIO-161 Kasakhstan x — — x — — 

LB-BIO-161 Libanon x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

MA-BIO-161 Marokko x — — x — — 

MD-BIO-161 Moldova x — — x — — 

PH-BIO-161 Filippinene x — — x — — 

RU-BIO-161 Russland x — — x — — 

SN-BIO-161 Senegal x — — x — — 

TJ-BIO-161 Tadsjikistan x — — x — — 

TR-BIO-161 Tyrkia x — — x — — 

TZ-BIO-161 Tanzania x — — x — — 

UA-BIO-161 Ukraina x — — x — — 

UZ-BIO-161 Usbekistan x — — x — — 

VN-BIO-161 Vietnam x — — x — — 

XK-BIO-161 Kosovo* x — — x — — 

ZA-BIO-161 Sør-Afrika x — — x — — 

* Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og Den 

internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Bio Latina Certificadora 

1.  Adresse: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru 

2.  Internettadresse: http://www.biolatina.com 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

BO-BIO-118 Bolivia x x — x — — 

CO-BIO-118 Colombia x — — x — — 

GT-BIO-118 Guatemala x — — x — — 

HN-BIO-118 Honduras x — — x — — 

MX-BIO-118 Mexico x — — x — — 

NI-BIO-118 Nicaragua x x — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

PA-BIO-118 Panama x — — x — — 

PE-BIO-118 Peru x x — x — — 

SV-BIO-118 El Salvador x — — x — — 

VE-BIO-118 Venezuela x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Bolicert Ltd 

1.  Adresse: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia 

2.  Internettadresse: http://www.bolicert.org 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

BO-BIO-126 Bolivia x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Bureau Veritas Certification France SAS 

1.  Adresse: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, Frankrike 

2.  Internettadresse: http://www.qualite-france.com 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

MA-BIO-165 Marokko x — — x — — 

MC-BIO-165 Monaco x — — x — — 

MG-BIO-165 Madagaskar x — x x — — 

MU-BIO-165 Mauritius x — — x x — 

NI-BIO-165 Nicaragua x — x x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018.  
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Caucacert Ltd 

1.  Adresse: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia 

2.  Internettadresse: http://www.caucascert.ge 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

GE-BIO-117 Georgia x x — x — x 

4.  Unntak: omleggingsprodukter. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

CCOF Certification Services 

1.  Adresse: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, De forente stater 

2.  Internettadresse: http://www.ccof.org 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

MX-BIO-105 Mexico x — — x — x 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

CCPB Srl 

1.  Adresse: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italia 

2.  Internettadresse: http://www.ccpb.it 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

CN-BIO-102 Kina x — — x — — 

EG-BIO-102 Egypt x x — x — — 

IQ-BIO-102 Irak x — — x — — 

LB-BIO-102 Libanon x x — x — — 

MA-BIO-102 Marokko x x — x — — 

ML-BIO-102 Mali x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

PH-BIO-102 Filippinene x — — x — — 

SM-BIO-102 San Marino x x — x — — 

SY-BIO-102 Syria x — — x — — 

TN-BIO-102 Tunisia — x — — — — 

TR-BIO-102 Tyrkia x x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

CERES Certification of Environmental Standards GmbH 

1.  Adresse: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Tyskland 

2.  Internettadresse: http://www.ceres-cert.com 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AE-BIO-140 De forente arabiske emirater — — — x — — 

AL-BIO-140 Albania x x — x — — 

AZ-BIO-140 Aserbajdsjan x — — x — — 

BF-BIO-140 Burkina Faso x — — x — — 

BJ-BIO-140 Benin x — — x — — 

BO-BIO-140 Bolivia x x — x — — 

BR-BIO-140 Brasil x x — x — — 

BT-BIO-140 Bhutan x — — x — — 

CD-BIO-140 Den demokratiske republikk 

Kongo 

x — — x — — 

CL-BIO-140 Chile x x — x — — 

CM-BIO-140 Kamerun x x — x — — 

CN-BIO-140 Kina x x x x — x 

CO-BIO-140 Colombia x x — x — — 

DO-BIO-140 Den dominikanske republikk x x — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

EC-BIO-140 Ecuador x x — x — — 

EG-BIO-140 Egypt x x — x — — 

ET-BIO-140 Etiopia x x — x — — 

GD-BIO-140 Grenada x x — x — — 

GH-BIO-140 Ghana x — — — — — 

GT-BIO-140 Guatemala x — — x — — 

HN-BIO-140 Honduras x — — x — — 

ID-BIO-140 Indonesia x x — x — — 

IR-BIO-140 Iran x — — x — — 

JM-BIO-140 Jamaica x x — x — — 

KE-BIO-140 Kenya x x — x — — 

KG-BIO-140 Kirgisistan x — — x — — 

KH-BIO-140 Kambodsja x — — x — — 

KZ-BIO-140 Kasakhstan x — — x — — 

LA-BIO-140 Laos x — — x — — 

LC-BIO-140 Saint Lucia x x — x — — 

MA-BIO-140 Marokko x x — x — — 

MD-BIO-140 Moldova x x — x — — 

ME-BIO-140 Montenegro x — — x — — 

MG-BIO-140 Madagaskar x — — x — — 

MK-BIO-140 Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

x x — x — x 

ML-BIO-140 Mali x — — x — — 

MM-BIO-140 Myanmar/Burma x x — x — — 

MX-BIO-140 Mexico x x — x — — 

MY-BIO-140 Malaysia x — — x — — 

MZ-BIO-140 Mosambik x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

NA-BIO-140 Namibia x — — x — — 

NG-BIO-140 Nigeria x x — x — — 

NI-BIO-140 Nicaragua x — — x — — 

NP-BIO-140 Nepal x — — x — — 

PA-BIO-140 Panama x — — x — — 

PE-BIO-140 Peru x x — x — — 

PG-BIO-140 Papua Ny-Guinea x x — x — — 

PH-BIO-140 Filippinene x x — x — — 

PK-BIO-140 Pakistan x — — x — — 

PS-BIO-140 De okkuperte palestinske 

områdene 

x — — x — — 

PY-BIO-140 Paraguay x x — x — — 

RS-BIO-140 Serbia x x — x — x 

RU-BIO-140 Russland x x — x — — 

RW-BIO-140 Rwanda x x — x — — 

SA-BIO-140 Saudi-Arabia x x — x — — 

SG-BIO-140 Singapore x x — x — — 

SN-BIO-140 Senegal x — — x — — 

SV-BIO-140 El Salvador x — — x — — 

TG-BIO-140 Togo x — — x — — 

TH-BIO-140 Thailand x x — x — — 

TL-BIO-140 Øst-Timor x — — x — — 

TR-BIO-140 Tyrkia x x — x — — 

TW-BIO-140 Taiwan x x x x — — 

TZ-BIO-140 Tanzania x x — x — — 

UA-BIO-140 Ukraina x x — x — — 

UG-BIO-140 Uganda x x — x — — 

UY-BIO-140 Uruguay x x — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

UZ-BIO-140 Usbekistan x x — x — — 

VE-BIO-140 Venezuela x — — x — — 

VN-BIO-140 Vietnam x x — x — — 

WS- BIO-140 Samoa x — — x — — 

ZA-BIO-140 Sør-Afrika x x — x — — 

ZW-BIO-140 Zimbabwe x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C. 

1.  Adresse: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026 

2.  Internettadresse: http://www.certimexsc.com 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

CO-BIO-104 Colombia x — — x — — 

DO-BIO-104 Den dominikanske republikk x — — — — — 

GT-BIO-104 Guatemala x — — — — — 

MX-BIO-104 Mexico x x — x — — 

SV-BIO-104 El Salvador x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Certisys 

1.  Adresse: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgia 

2.  Internettadresse: http://www.certisys.eu 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

BF-BIO-128 Burkina Faso x — — x — — 

BI-BIO-128 Burundi x — — x — — 

BJ-BIO-128 Benin x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

CI-BIO-128 Elfenbenskysten x — — x — — 

CM-BIO-128 Kamerun x — — x — — 

GH-BIO-128 Ghana x — — x — — 

ML-BIO-128 Mali x — — x — — 

RW-BIO-128 Rwanda x — — x — — 

SN-BIO-128 Senegal x — — x — — 

TG-BIO-128 Togo x — — x — — 

TZ-BIO-128 Tanzania x — — x — — 

UG-BIO-128 Uganda x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Company of Organic Agriculture in Palestine(*) 

1.  Adresse: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina(*) 

2.  Internettadresse: http://coap.org.ps 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

PS-BIO-163 De okkuperte palestinske 

områdene 

x — — x — — 

(*)  Denne betegnelsen skal ikke tolkes som en anerkjennelse av en palestinsk stat og berører ikke de enkelte medlemsstatenes holdninger 

til dette spørsmålet. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Control Union Certifications 

1.  Adresse: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle, Nederland 

2.  Internettadresse: http://certification.controlunion.com 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AE-BIO-149 De forente arabiske emirater x x x x x x 

AF-BIO-149 Afghanistan x x x x x x 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AL-BIO-149 Albania x x x x x x 

AM-BIO-149 Armenia x x x x x x 

AZ-BIO-149 Aserbajdsjan x x x x x x 

BD-BIO-149 Bangladesh — x x x x x 

BF-BIO-149 Burkina Faso x x x x x x 

BJ-BIO-149 Benin x — — x — x 

BM-BIO-149 Bermuda x x x x x x 

BO-BIO-149 Bolivia x x — x — — 

BR-BIO-149 Brasil x x x x x x 

BT-BIO-149 Bhutan x x x x x x 

BW-BIO-149 Botswana x — — x — x 

CA-BIO-149 Canada — — x — — — 

CH-BIO-149 Sveits — — x — — — 

CI-BIO-149 Elfenbenskysten x x x x x x 

CL-BIO-149 Chile x x — x — — 

CM-BIO-149 Kamerun x — — x — x 

CN-BIO-149 Kina x x x x x x 

CO-BIO-149 Colombia x x x x x x 

CR-BIO-149 Costa Rica — x x — x — 

CU-BIO-149 Cuba x — — x — x 

CV-BIO-149 Kapp Verde x — — x — — 

CW-BIO-149 Curaçao x — — x — x 

DO-BIO-149 Den dominikanske republikk x x x x x x 

DZ-BIO-149 Algerie x — x x — — 

EC-BIO-149 Ecuador x x x x x x 

EG-BIO-149 Egypt x x x x x x 

ET-BIO-149 Etiopia x x x x x x 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

GH-BIO-149 Ghana x x x x x x 

GM-BIO-149 Gambia x x — x — — 

GN-BIO-149 Guinea x x x x x x 

GT-BIO-149 Guatemala x x — x — — 

HK-BIO-149 Hongkong x x x x x x 

HN-BIO-149 Honduras x x x x x x 

HT-BIO-149 Haiti x — — x — x 

ID-BIO-149 Indonesia x x x x x x 

IL-BIO-149 Israel(*) — x x — x — 

IN-BIO-149 India — x x x x — 

IQ-BIO-149 Irak x x x x — x 

IR-BIO-149 Iran x x x x x x 

JP-BIO-149 Japan — x x — x — 

KE-BIO-149 Kenya x — — x — x 

KG-BIO-149 Kirgisistan x x x x x x 

KH-BIO-149 Kambodsja x x x x x x 

KR-BIO-149 Republikken Korea x x x — x x 

KZ-BIO-149 Kasakhstan x x x x x x 

LA-BIO-149 Laos x x x x x x 

LK-BIO-149 Sri Lanka x x x x x x 

LS-BIO-149 Lesotho x — — x — x 

MA-BIO-149 Marokko x — — x — x 

MD-BIO-149 Moldova x x x x x x 

MK-BIO-149 Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

x x x x x x 

ML-BIO-149 Mali x x x x x x 

MM-BIO-149 Myanmar/Burma x x x x x x 

MN-BIO-149 Mongolia x — — x — x 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

MU-BIO-149 Mauritius x x x x x x 

MV-BIO-149 Maldivene x — x x — — 

MW-BIO-149 Malawi x — — x — x 

MX-BIO-149 Mexico x x x x x x 

MY-BIO-149 Malaysia x x x x x x 

MZ-BIO-149 Mosambik x x x x x x 

NA-BIO-149 Namibia x — — x — x 

NG-BIO-149 Nigeria x x x x x x 

NI-BIO-149 Nicaragua x x — x — — 

NP-BIO-149 Nepal x x x x x x 

PA-BIO-149 Panama x x x x x x 

PE-BIO-149 Peru x x x x x x 

PH-BIO-149 Filippinene x x x x x x 

PK-BIO-149 Pakistan x x x x x x 

PS-BIO-149 De okkuperte palestinske 

områdene 

x x x x x x 

PY-BIO-149 Paraguay x x x x x x 

RS-BIO-149 Serbia x x x x x x 

RU-BIO-149 Russland x x x x x x 

RW-BIO-149 Rwanda x x x x x x 

SD-BIO-149 Sudan x x — x — — 

SG-BIO-149 Singapore x x x x x x 

SL-BIO-149 Sierra Leone x x x x x x 

SN-BIO-149 Senegal x — — x — x 

SR-BIO-149 Surinam x — — x — x 

SV-BIO-149 El Salvador x x — x — — 

SY-BIO-149 Syria x x x x x x 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

SZ-BIO-149 Swaziland x — — x — x 

TG-BIO-149 Togo x — — x — x 

TH-BIO-149 Thailand x x x x x x 

TL-BIO-149 Øst-Timor x x x x x x 

TR-BIO-149 Tyrkia x x x x x x 

TW-BIO-149 Taiwan x — — x — x 

TZ-BIO-149 Tanzania x x x x x x 

UA-BIO-149 Ukraina x x x x x x 

UG-BIO-149 Uganda x x x x x x 

US-BIO-149 De forente stater — — x — — — 

UY-BIO-149 Uruguay x x x x x x 

UZ-BIO-149 Usbekistan x x x x x x 

VN-BIO-149 Vietnam x x x x x x 

ZA-BIO-149 Sør-Afrika x x x x x x 

ZM-BIO-149 Zambia x x x x x x 

ZW-BIO-149 Zimbabwe x — — x — x 

(*) Produkter med opprinnelse i territoriene okkupert av Israel siden juni 1967 skal ikke sertifiseres som økologiske. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Ecocert SA 

1.  Adresse: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Frankrike 

2.  Internettadresse: http://www.ecocert.com 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AD-BIO-154 Andorra x — — x — — 

AE-BIO-154 De forente arabiske emirater x — — x x — 

AF-BIO-154 Afghanistan x x — x — — 

AL-BIO-154 Albania x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AM-BIO-154 Armenia x — — x — — 

AZ-BIO-154 Aserbajdsjan x — — x — — 

BA-BIO-154 Bosnia-Hercegovina x — — x — — 

BD-BIO-154 Bangladesh x — — x x — 

BF-BIO-154 Burkina Faso x x — x x x 

BH-BIO-154 Bahrain — — — x — — 

BI-BIO-154 Burundi x — — x — — 

BJ-BIO-154 Benin x x — x — — 

BN-BIO-154 Brunei — — x — — — 

BR-BIO-154 Brasil x x — x x x 

BS-BIO-154 Bahamas x — — x — — 

BW-BIO-154 Botswana x — — x — — 

BY-BIO-154 Hviterussland x — — x — — 

BZ-BIO-154 Belize x — — x — — 

CD-BIO-154 Den demokratiske republikk 

Kongo 

x — — x — — 

CF-BIO-154 Den sentralafrikanske republikk x — — x — — 

CG-BIO-154 Republikken Kongo x — — x — — 

CI-BIO-154 Elfenbenskysten x x — x — — 

CL-BIO-154 Chile x x — x — x 

CM-BIO-154 Kamerun x x — x — — 

CN-BIO-154 Kina x x x x x x 

CO-BIO-154 Colombia x x — x x x 

CU-BIO-154 Cuba x — — x x — 

CV-BIO-154 Kapp Verde x — — x — — 

DO-BIO-154 Den dominikanske republikk x — — x — — 

DZ-BIO-154 Algerie x — — x — — 

EC-BIO-154 Ecuador x x x x x — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

ET-BIO-154 Etiopia x x — x — — 

FJ-BIO-154 Fiji x — — x — — 

GE-BIO-154 Georgia x — — x — — 

GH-BIO-154 Ghana x — — x — — 

GM-BIO-154 Gambia x — — x — — 

GN-BIO-154 Guinea x — — x — — 

GQ-BIO-154 Ekvatorial-Guinea x — — x — — 

GT-BIO-154 Guatemala x — — x — — 

GW-BIO-154 Guinea-Bissau x — — x — — 

GY-BIO-154 Guyana x — — x — — 

HK-BIO-154 Hongkong x — — x — — 

HN-BIO-154 Honduras x — — x — — 

HT-BIO-154 Haiti x — — x — — 

ID-BIO-154 Indonesia x x — x — — 

IN-BIO-154 India — — x x x — 

IR-BIO-154 Iran x — — x — — 

JO-BIO-154 Jordan x — — x — — 

JP-BIO-154 Japan — — x x — — 

KE-BIO-154 Kenya x x — x x — 

KG-BIO-154 Kirgisistan x — — x x — 

KH-BIO-154 Kambodsja x — — x — — 

KM-BIO-154 Komorene x — — x — — 

KR-BIO-154 Republikken Korea x — x — — — 

KW-BIO-154 Kuwait x — — x — — 

KZ-BIO-154 Kasakhstan x — — x x — 

LA-BIO-154 Laos x — — x — — 

LI-BIO-154 Liechtenstein x — — — — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

LK-BIO-154 Sri Lanka x — — x — — 

LR-BIO-154 Liberia x — — x — — 

LS-BIO-154 Lesotho x — — x — — 

MA-BIO-154 Marokko x x x x x x 

MC-BIO-154 Monaco x x — x x — 

MD-BIO-154 Moldova x — — x — — 

ME-BIO-154 Montenegro x — — x — — 

MG-BIO-154 Madagaskar x x x x x x 

MK-BIO-154 Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

x — — x — x 

ML-BIO-154 Mali x — — x — — 

MM-BIO-154 Myanmar/Burma x — — x — — 

MN-BIO-154 Mongolia x — — x — — 

MR-BIO-154 Mauritania x — — x — — 

MU-BIO-154 Mauritius x — — x — — 

MW-BIO-154 Malawi x — — x — — 

MX-BIO-154 Mexico x x — x x x 

MY-BIO-154 Malaysia x x — x — — 

MZ-BIO-154 Mosambik x — x x — — 

NA-BIO-154 Namibia x x — x x — 

NE-BIO-154 Niger x — — x — — 

NG-BIO-154 Nigeria x — — x — — 

NI-BIO-154 Nicaragua x — — x — — 

NP-BIO-154 Nepal x — — x — — 

OM-BIO-154 Oman x — — x — — 

PA-BIO-154 Panama x — — x — — 

PE-BIO-154 Peru x x — x x x 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

PF-BIO-154 Fransk Polynesia x — — x — — 

PH-BIO-154 Filippinene x x — x x x 

PK-BIO-154 Pakistan x — — x — x 

PS-BIO-154 De okkuperte palestinske 

områdene 

x — — x — — 

PY-BIO-154 Paraguay x x — x x — 

RS-BIO-154 Serbia x x — x — x 

RU-BIO-154 Russland x — — x x — 

RW-BIO-154 Rwanda x — — x — — 

SA-BIO-154 Saudi-Arabia x — — x x x 

SC-BIO-154 Seychellene x — — x — — 

SD-BIO-154 Sudan x — — x — — 

SG-BIO-154 Singapore x — — x — — 

SL-BIO-154 Sierra Leone x x — x — — 

SN-BIO-154 Senegal x — — x — — 

SO-BIO-154 Somalia x — — x — — 

SR-BIO-154 Surinam x — — x — — 

ST-BIO-154 São Tomé og Príncipe x — — x — — 

SV-BIO-154 El Salvador x — — x — — 

SY-BIO-154 Syria x — — x x — 

SZ-BIO-154 Swaziland x — — x — — 

TD-BIO-154 Tsjad x — — x — — 

TG-BIO-154 Togo x — — x — — 

TH-BIO-154 Thailand x x x x x x 

TJ-BIO-154 Tadsjikistan x — — x — — 

TL-BIO-154 Øst-Timor x — — x — — 

TM-BIO-154 Turkmenistan x — — x x — 

TN-BIO-154 Tunisia — x x x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

TR-BIO-154 Tyrkia x x x x x x 

TW-BIO-154 Taiwan x — — x — — 

TZ-BIO-154 Tanzania x — — x — — 

UA-BIO-154 Ukraina x x — x x — 

UG-BIO-154 Uganda x x — x x — 

US-BIO-154 De forente stater — — x — — — 

UY-BIO-154 Uruguay x x — x x — 

UZ-BIO-154 Usbekistan x — — x x — 

VE-BIO-154 Venezuela x — — x — — 

VN-BIO-154 Vietnam x x — x — — 

VU-BIO-154 Vanuatu x — — x — x 

WS-BIO-154 Samoa x — — x — — 

ZA-BIO-154 Sør-Afrika x x — x x x 

ZM-BIO-154 Zambia x x — x x — 

ZW-BIO-154 Zimbabwe x — — x — x 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști 

1.  Adresse: 2132/2 sk. No:3 D:50 Bayraklı/İZMİR, Tyrkia 

2.  Internettadresse: http://www.ecocert.com.tr 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AE-BIO-158 De forente arabiske emirater — — — — x — 

AF-BIO-158 Afghanistan x — — x — — 

AZ-BIO-158 Aserbajdsjan x — — x — — 

GE-BIO-158 Georgia x — — — — — 

KG-BIO-158 Kirgisistan x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

KZ-BIO-158 Kasakhstan x — — — x — 

RU-BIO-158 Russland x — — — x — 

TJ-BIO-158 Tadsjikistan x — — x — — 

TM-BIO-158 Turkmenistan x — — x — — 

TR-BIO-158 Tyrkia x x — x x — 

UA-BIO-158 Ukraina x — — x x — 

UZ-BIO-158 Usbekistan x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Ecoglobe 

1.  Adresse: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia 

2.  Internettadresse: http://www.ecoglobe.am 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AF-BIO-112 Afghanistan x x — x — — 

AM-BIO-112 Armenia x x — x — — 

BY-BIO-112 Hviterussland x x — x — — 

IR-BIO-112 Iran x x — x — — 

KG-BIO-112 Kirgisistan x x — x — — 

KZ-BIO-112 Kasakhstan x x — x — — 

PK-BIO-112 Pakistan x x — x — — 

RU-BIO-112 Russland x x — x — — 

TJ-BIO-112 Tadsjikistan x x — x — — 

TM-BIO-112 Turkmenistan x x — x — — 

UA-BIO-112 Ukraina x x — x — — 

UZ-BIO-112 Usbekistan x x — x — — 
  



Nr. 47/506 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

4.  Unntak: omleggingsprodukter. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA) 

1.  Adresse: 15 Nady El-Seid Street, Dokki, Cairo, Egypt 

2.  Internettadresse: http://www.ecoa.com.eg/ 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

EG-BIO-164 Egypt x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS) 

1.  Adresse: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604, De forente stater 

2.  Internettadresse: http://www.qcsinfo.org 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

BS-BIO-144 Bahamas x — — x — x 

CN-BIO-144 Kina x — x x — x 

DO-BIO-144 Den dominikanske republikk x — x x — x 

EC-BIO-144 Ecuador x — x — x x 

GT-BIO-144 Guatemala x — — x — — 

HN-BIO-144 Honduras x — x x x — 

MX-BIO-144 Mexico x — — x — x 

MY-BIO-144 Malaysia x — — x — x 

NI-BIO-144 Nicaragua x — x x — x 

PE-BIO-144 Peru x — — x — x 

PH-BIO-144 Filippinene x — x x — x 

SV-BIO-144 El Salvador x — x x — x 

TR-BIO-144 Tyrkia x — — x — x 

TW-BIO-144 Taiwan x — x x — x 

ZA-BIO-144 Sør-Afrika x — — x — x 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

IBD Certificações Ltda. 

1.  Adresse: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brasil 

2.  Internettadresse: http://www.ibd.com.br 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

BR-BIO-122 Brasil x x x x x — 

CN-BIO-122 Kina x — — x x — 

MX-BIO-122 Mexico — x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

IMOcert Latinoamérica Ltda. 

1.  Adresse: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia 

2.  Internettadresse: http://www.imocert.bio 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

BO-BIO-123 Bolivia x — — x — — 

BR-BIO-123 Brasil x — — x — — 

BZ-BIO-123 Belize x — — x — — 

CL-BIO-123 Chile x — — x — — 

CO-BIO-123 Colombia x — — x — — 

CU-BIO-123 Cuba x — — x — — 

DO-BIO-123 Den dominikanske republikk x — — x — — 

EC-BIO-123 Ecuador x — — x — — 

GT-BIO-123 Guatemala x — — x — — 

HT-BIO-123 Haiti x — — x — — 

MX-BIO-123 Mexico x — — x — — 

NI-BIO-123 Nicaragua x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

PA-BIO-123 Panama x — — x — — 

PE-BIO-123 Peru x — — x — — 

PY-BIO-123 Paraguay x — — x — — 

SR-BIO-123 Surinam x — — x — — 

SV-BIO-123 El Salvador x — — x — — 

TT-BIO-123 Trinidad og Tobago x — — x — — 

UY-BIO-123 Uruguay x — — x — — 

VE-BIO-123 Venezuela x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

IMO Control Private Limited 

1.  Adresse: No 3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th ‘G’ Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560008, India 

2.  Internettadresse: www.imocontrol.in 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AF-BIO-147 Afghanistan x — — x — — 

BD-BIO-147 Bangladesh x — — x — — 

BT-BIO-147 Bhutan x — — x — — 

ID-BIO-147 Indonesia x — — x — — 

IN-BIO-147 India — — — x — — 

IR-BIO-147 Iran x — — x — — 

LA-BIO-147 Laos x — — x — — 

LK-BIO-147 Sri Lanka x — — x — — 

MV-BIO-147 Maldivene x — — x — — 

MY-BIO-147 Malaysia x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

NP-BIO-147 Nepal x — — x — — 

PG-BIO-147 Papua Ny-Guinea x — — x — — 

PH-BIO-147 Filippinene x — — x — — 

PK-BIO-147 Pakistan x — — x — — 

TH-BIO-147 Thailand x — — x — — 

VN-BIO-147 Vietnam x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

IMOswiss AG 

1.  Adresse: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Sveits 

2.  Internettadresse: http://www.imo.ch 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AE-BIO-143 De forente arabiske emirater — — — x — — 

AF-BIO-143 Afghanistan x x — x — — 

AL-BIO-143 Albania x — — x — — 

AM-BIO-143 Armenia x — — x — — 

AZ-BIO -143 Aserbajdsjan x — — x — — 

BA-BIO-143 Bosnia-Hercegovina x — — x — — 

BD-BIO-143 Bangladesh x — x x — — 

BF-BIO-143 Burkina Faso x — — — — — 

BO-BIO-143 Bolivia x — — x — — 

BS-BIO-143 Bahamas — —  x — — 

CD-BIO-143 Den demokratiske republikken 

Kongo 

x — — x — — 

CI-BIO-143 Elfenbenskysten x — — x — — 

CL-BIO-143 Chile x x x x — x 

CM-BIO-143 Kamerun x — — — — — 

CO-BIO-143 Colombia x — — x — — 

DO-BIO-143 Den dominikanske republikk x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

EC-BIO-143 Ecuador x — x — — — 

ET-BIO-143 Etiopia x x — x — — 

GE-BIO-143 Georgia x — — x — — 

GH-BIO-143 Ghana x — — x — — 

GM-BIO-143 Gambia x — — x — — 

GT-BIO-143 Guatemala x — — x — — 

HN-BIO-143 Honduras — — — x — — 

HT-BIO-143 Haiti x — — x — — 

ID-BIO-143 Indonesia x — — x — — 

IN-BIO-143 India — — x x — — 

IR-BIO-143 Iran x — — x — — 

JO-BIO-143 Jordan x — — x — — 

JP-BIO-143 Japan — — — x — — 

KE-BIO-143 Kenya x — — x — — 

KG-BIO-143 Kirgisistan x — — x — — 

KH-BIO-143 Kambodsja x — — x — — 

KZ-BIO-143 Kasakhstan x — — x — — 

LA-BIO-143 Laos x — — x — — 

LI-BIO-143 Liechtenstein x — — — — — 

LK-BIO-143 Sri Lanka x — — x — — 

MA-BIO-143 Marokko x — — x — — 

ML-BIO-143 Mali x — — — — — 

MM-BIO-143 Myanmar/Burma x — — x — — 

MX-BIO-143 Mexico x — — x — — 

MY-BIO-143 Malaysia x — — x — — 

NA-BIO-143 Namibia x — — x — — 

NE-BIO-143 Niger x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

NG-BIO-143 Nigeria x — — x — — 

NI-BIO-143 Nicaragua x — — x — — 

NP-BIO-143 Nepal x — — x — — 

OM-BIO-143 Oman x — — x — — 

PE-BIO-143 Peru x — x x — — 

PH-BIO-143 Filippinene x — — x — — 

PK-BIO-143 Pakistan x — — x — — 

PS-BIO-143 De okkuperte palestinske 

områdene 

x — — x — — 

PY-BIO-143 Paraguay x — — x — — 

RU-BIO-143 Russland x — — x — x 

RW-BIO-143 Rwanda x — — x — — 

SA-BIO-143 Saudi-Arabia x — — x — — 

SD-BIO-143 Sudan x — — x — — 

SG-BIO-143 Singapore — — — x — — 

SL-BIO-143 Sierra Leone x — — x — — 

SR-BIO-143 Surinam x — — x — — 

SV-BIO-143 El Salvador x — — x — — 

SY-BIO-143 Syria x — — — — — 

TG-BIO-143 Togo x — — x — — 

TH-BIO-143 Thailand x — — x — — 

TJ-BIO-143 Tadsjikistan x — — x — — 

TW-BIO-143 Taiwan x — — x — — 

TZ-BIO-143 Tanzania x — — x — — 

UG-BIO-143 Uganda x — — x — x 

UZ-BIO-143 Usbekistan x — — x — x 

VE-BIO-143 Venezuela x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

VN-BIO-143 Vietnam x — x x — — 

ZA-BIO-143 Sør-Afrika x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Indocert 

1.  Adresse: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India 

2.  Internettadresse: http://www.indocert.org 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

IN-BIO-148 India — — — x x — 

KH-BIO-148 Kambodsja x — — — — — 

LK-BIO-148 Sri Lanka x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Istituto Certificazione Etica e Ambientale 

1.  Adresse: Via Giovanni Brugnoli, 15, 40122 Bologna, Italia 

2.  Internettadresse: http://www.icea.info 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AE-BIO-115 De forente arabiske emirater x x — x — — 

AL-BIO-115 Albania x — — x — — 

AM-BIO-115 Armenia — x — x — — 

CI-BIO-115 Elfenbenskysten x — — x — — 

EC-BIO-115 Ecuador x — — x — — 

ET-BIO-115 Etiopia x — — — — — 

IR-BIO-115 Iran x — — x — — 

JP-BIO-115 Japan — — — x — — 

KZ-BIO-115 Kasakhstan x — — — — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

LB-BIO-115 Libanon — — — x — — 

LK-BIO-115 Sri Lanka x — — x — — 

MD-BIO-115 Moldova x — — x — — 

MG-BIO-115 Madagaskar x — — x — — 

MX-BIO-115 Mexico x x — x — — 

MY-BIO-115 Malaysia — — — x — — 

RU-BIO-115 Russland x x — x — — 

SM-BIO-115 San Marino — — — x — — 

SN-BIO-115 Senegal x — — x — — 

SY-BIO-115 Syria x — — x — — 

TH-BIO-115 Thailand — — — x — — 

TR-BIO-115 Tyrkia x — — x — — 

UA-BIO-115 Ukraina x — — x — — 

UY-BIO-115 Uruguay x — — x — — 

UZ-BIO-115 Usbekistan x — — x — — 

VN-BIO-115 Vietnam — — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Japan Organic and Natural Foods Association 

1.  Adresse: Takegashi Bldg. 3rd Fl., 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

2.  Internettadresse: http://jona-japan.org 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

CN-BIO-145 Kina x — — x — — 

JP-BIO-145 Japan — — — x — — 

TW-BIO-145 Taiwan x — — x — — 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH 

1.  Adresse: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Tyskland 

2.  Internettadresse: http://www.bcs-oeko.com 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AE-BIO-141 De forente arabiske emirater x x — x x — 

AL-BIO-141 Albania x — — x — — 

AM-BIO-141 Armenia x — — x — — 

AO-BIO-141 Angola x — — x — — 

AZ-BIO-141 Aserbajdsjan x — — x — — 

BD-BIO-141 Bangladesh x — — x — x 

BJ-BIO-141 Benin x — — x — — 

BO-BIO-141 Bolivia x — — x — — 

BR-BIO-141 Brasil x x — x x — 

BT-BIO-141 Bhutan x — — x — x 

BW-BIO-141 Botswana x — — x — — 

BY-BIO-141 Hviterussland x — — x x — 

CI-BIO-141 Elfenbenskysten x — — x x — 

CL-BIO-141 Chile x x x x — x 

CN-BIO-141 Kina x x x x x x 

CO-BIO-141 Colombia x x — x — x 

CR-BIO-141 Costa Rica — — x — — — 

CU-BIO-141 Cuba x x — x — — 

DO-BIO-141 Den dominikanske republikk x — — x — — 

DZ-BIO-141 Algerie x — — x — — 

EC-BIO-141 Ecuador x x x x x — 

EG-BIO-141 Egypt x — — x — — 

ET-BIO-141 Etiopia x x — x x — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

FJ-BIO-141 Fiji x — — x — x 

GE-BIO-141 Georgia x — — x x — 

GH-BIO-141 Ghana x — — x — — 

GM-BIO-141 Gambia x — — x — — 

GT-BIO-141 Guatemala x x — x x — 

GW-BIO-141 Guinea-Bissau x — — x — x 

HK-BIO-141 Hongkong x — — x — — 

HN-BIO-141 Honduras x — — x x — 

HT-BIO-141 Haiti x — — x — — 

ID-BIO-141 Indonesia x — — x — — 

IN-BIO-141 India — — — x — — 

IR-BIO-141 Iran x x — x — — 

JP-BIO-141 Japan — — — x — — 

KE-BIO-141 Kenya x x — x x — 

KG-BIO-141 Kirgisistan x x — x x — 

KH-BIO-141 Kambodsja x — — x — — 

KR-BIO-141 Republikken Korea x — x — x — 

KZ-BIO-141 Kasakhstan x — — x x — 

LA-BIO-141 Laos x — — x — — 

LK-BIO-141 Sri Lanka x — — x — — 

LR-BIO-141 Liberia x — — x — — 

LS-BIO-141 Lesotho x — — x — — 

MA-BIO-141 Marokko x — — x — — 

MD-BIO-141 Moldova x — — x — — 

ME-BIO-141 Montenegro x — — x — — 

MK-BIO-141 Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

x — — x — — 

MM-BIO-141 Myanmar/Burma x — x x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

MN-BIO-141 Mongolia x x — x x — 

MW-BIO-141 Malawi x — — x — — 

MX-BIO-141 Mexico x x — x x — 

MY-BIO-141 Malaysia x — — x — — 

MZ-BIO-141 Mosambik x — — x — — 

NA-BIO-141 Namibia x — — x — — 

NI-BIO-141 Nicaragua x x — x x — 

NP-BIO-141 Nepal x — — x — x 

OM-BIO-141 Oman x — — x x — 

PA-BIO-141 Panama x — — x — — 

PE-BIO-141 Peru x x — x x — 

PF-BIO-141 Fransk Polynesia x — — x — — 

PG-BIO-141 Papua Ny-Guinea x — — x — x 

PH-BIO-141 Filippinene x — x x — — 

PK-BIO-141 Pakistan x — — x — — 

PY-BIO-141 Paraguay x x — x x — 

RS-BIO-141 Serbia x — — x — — 

RU-BIO-141 Russland x x — x x — 

SA-BIO-141 Saudi-Arabia x x — x x — 

SD-BIO-141 Sudan x — — x — — 

SG-BIO-141 Singapore x — — x — x 

SN-BIO-141 Senegal x — — x — — 

SV-BIO-141 El Salvador x x — x x — 

SZ-BIO-141 Swaziland x — — x — — 

TD-BIO-141 Tsjad x — — x — — 

TH-BIO-141 Thailand x — x x x — 

TJ-BIO-141 Tadsjikistan x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

TM-BIO-141 Turkmenistan x — — x — — 

TR-BIO-141 Tyrkia x x — x x — 

TW-BIO-141 Taiwan x — x x — — 

TZ-BIO-141 Tanzania x — — x — — 

UA-BIO-141 Ukraina x — — x x — 

UG-BIO-141 Uganda x — — x — — 

UY-BIO-141 Uruguay x x — x x — 

UZ-BIO-141 Usbekistan x — — x — — 

VE-BIO-141 Venezuela x — — x — — 

VN-BIO-141 Vietnam x x x x — — 

XK-BIO-141 Kosovo* x — — x x — 

ZA-BIO-141 Sør-Afrika x x — x x x 

* Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og 

Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

LACON GmbH 

1.  Adresse: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Tyskland 

2.  Internettadresse: http://www.lacon-institut.com 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AE-BIO-134 De forente arabiske emirater x — — x — — 

AZ-BIO-134 Aserbajdsjan x — — x — — 

BD-BIO-134 Bangladesh x — — x — — 

BF-BIO-134 Burkina Faso x x — x — — 

BR-BIO-134 Brasil x x — x — — 

BT-BIO-134 Bhutan x — — x — — 

GH-BIO-134 Ghana x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

ID-BIO-134 Indonesia x — — x — — 

IN-BIO-134 India — x — x — — 

KZ-BIO-134 Kasakhstan x — — — — — 

LK-BIO-134 Sri Lanka x — — x — — 

MA-BIO-134 Marokko x x — x — — 

MG-BIO-134 Madagaskar x x — x — — 

ML-BIO-134 Mali x — — x — — 

MU-BIO-134 Mauritius x — — x — — 

MX-BIO-134 Mexico x x — — — — 

NA-BIO-134 Namibia x — — x — — 

NG-BIO-134 Nigeria x — — x — — 

NP-BIO-134 Nepal x — — x — — 

RS-BIO-134 Serbia x x — x — — 

RU-BIO-134 Russland x — — — — — 

SN-BIO-134 Senegal x x — x — — 

TG-BIO-134 Togo x — — x — — 

TR-BIO-134 Tyrkia x — — x — — 

TZ-BIO-134 Tanzania x x — x — — 

UA-BIO-134 Ukraina x — — — — — 

UG-BIO-134 Uganda x — — x — — 

ZA-BIO-134 Sør-Afrika x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Letis S.A. 

1.  Adresse: San Lorenzo 2261, S2000KPA, Rosario, Santa Fe, Argentina 

2.  Internettadresse: http://www.letis.org  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/519 

 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AR-BIO-135 Argentina — — x x — — 

BO-BIO-135 Bolivia x — — x — — 

EC-BIO-135 Ecuador x — — x — — 

KY-BIO-135 Caymanøyene x — — x — — 

MX-BIO-135 Mexico x — — — — — 

PE-BIO-135 Peru x — x — — — 

PY-BIO-135 Paraguay x — — x — — 

UY-BIO-135 Uruguay x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Mayacert 

1.  Adresse: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala 

2.  Internettadresse: http://www.mayacert.com 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

CO-BIO-169 Colombia — — — x — — 

DO-BIO-169 Den dominikanske republikk — — — x — — 

GT-BIO-169 Guatemala x — — x — — 

HN-BIO-169 Honduras x — — x — — 

MX-BIO-169 Mexico x x — x — — 

NI-BIO-169 Nicaragua x — — x — — 

SV-BIO-169 El Salvador — — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

NASAA Certified Organic Pty Ltd 

1.  Adresse: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia 

2.  Internettadresse: http://www.nasaa.com.au  
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3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AU-BIO-119 Australia — — — x — — 

CN-BIO-119 Kina x — — x — — 

ID-BIO-119 Indonesia x — — x — — 

LK-BIO-119 Sri Lanka x — — x — — 

MY-BIO-119 Malaysia x — — x — — 

NP-BIO-119 Nepal x — — x — — 

PG-BIO-119 Papua Ny-Guinea x — — x — — 

SB-BIO-119 Salomonøyene x — — x — — 

SG-BIO-119 Singapore x — — x — — 

TL-BIO-119 Øst-Timor x — — x — — 

TO-BIO-119 Tonga x — — x — — 

WS-BIO-119 Samoa x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

ÖkoP Zertifizierungs GmbH 

1.  Adresse: Schlesische Straße 17d, 94315 Straubing, Tyskland 

2.  Internettadresse: http://www.oekop.de 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

RS-BIO-133 Serbia x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

OneCert International PVT Ltd 

1.  Adresse: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India 

2.  Internettadresse: http://www.onecert.com  
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3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AE-BIO-152 De forente arabiske emirater — — — x — — 

ET-BIO-152 Etiopia x — — x — — 

IN-BIO-152 India — — — x — — 

LK-BIO-152 Sri Lanka x — — x — — 

MZ-BIO-152 Mosambik x — — x — — 

NP-BIO-152 Nepal x — — x — — 

SG-BIO-152 Singapore — — — x — — 

TH-BIO-152 Thailand x — — x — — 

TZ-BIO-152 Tanzania x — — x — — 

UG-BIO-152 Uganda x — — x — — 

VN-BIO-152 Vietnam x — — x — — 

WS-BIO-152 Samoa x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Oregon Tilth 

1.  Adresse: 2525 SE 3rd Street, Corvallis, OR 97333, De forente stater 

2.  Internettadresse: http://tilth.org 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

BO-BIO-116 Bolivia x — — — — — 

CL-BIO-116 Chile x — — x — — 

CN-BIO-116 Kina — — — x — — 

HN-BIO-116 Honduras — — — x — — 

MX-BIO-116 Mexico x — — x — — 

PA-BIO-116 Panama x — — x — — 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Organic agriculture certification Thailand 

1.  Adresse: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, 

Thailand 

2.  Internettadresse: http://www.actorganic-cert.or.th 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

ID-BIO-121 Indonesia x — — x — — 

LA-BIO-121 Laos x — — x — — 

MM-BIO-121 Myanmar/Burma — — — x — — 

MY-BIO-121 Malaysia — — — x — — 

NP-BIO-121 Nepal — — — x — — 

TH-BIO-121 Thailand x — — x — — 

VN-BIO-121 Vietnam x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Organic Certifiers 

1.  Adresse: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, De forente stater 

2.  Internettadresse: http://www.organiccertifiers.com 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

KR-BIO-106 Republikken Korea x — — — — — 

MX-BIO-106 Mexico x — — — — — 

PH-BIO-106 Filippinene x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018.  
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Organic Control System 

1.  Adresse: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Serbia 

2.  Internettadresse: www.organica.rs 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

ME-BIO-162 Montenegro x — — x — — 

RS-BIO-162 Serbia x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Organic crop improvement association 

1.  Adresse: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, De forente stater 

2.  Internettadresse: http://www.ocia.org 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

GT-BIO-120 Guatemala x x — x — — 

JP-BIO-120 Japan — x — x — — 

MX-BIO-120 Mexico x x — x — — 

NI-BIO-120 Nicaragua x x — x — — 

PE-BIO-120 Peru x x — x — — 

SV-BIO-120 El Salvador x x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Organic Standard 

1.  Adresse: 38-B Velyka Vasylkivska St, office 20, Kyiv city, 01004 Ukraina 

2.  Internettadresse: http://www.organicstandard.com.ua 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AM-BIO-108 Armenia x — — x — — 

AZ-BIO-108 Aserbajdsjan x — — x — — 
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Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

BY-BIO-108 Hviterussland x x x x x x 

GE-BIO-108 Georgia x x — x — — 

KG-BIO-108 Kirgisistan x — — x — — 

KZ-BIO-108 Kasakhstan x — — x x — 

MD-BIO-108 Moldova x — — x — — 

RU-BIO-108 Russland x — — x x — 

TJ-BIO-108 Tadsjikistan x — — x — — 

UA-BIO-108 Ukraina x x x x x x 

UZ-BIO-108 Usbekistan x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Organización Internacional Agropecuaria 

1.  Adresse: Av. Santa Fe 830, B1641ABN, Acassuso, Buenos Aires, Argentina 

2.  Internettadresse: http://www.oia.com.ar 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AR-BIO-110 Argentina — — x x — — 

BO-BIO-110 Bolivia x — — x — — 

BR-BIO-110 Brasil x — x x — — 

CL-BIO-110 Chile x — x x — — 

EC-BIO-110 Ecuador x — — x — — 

MX-BIO-110 Mexico x — — x — — 

PA-BIO-110 Panama x — — x — — 

PE-BIO-110 Peru x — — x — — 

PY-BIO-110 Paraguay x — — x — — 

UY-BIO-110 Uruguay x x x x — — 
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4.  Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Organska Kontrola 

1.  Adresse: Dzemala Bijedića br.2, 71000 Sarajevo, Bosnia-Hercegovina 

2.  Internettadresse: http://www.organskakontrola.ba 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

BA-BIO-101 Bosnia-Hercegovina x — — x — — 

ME-BIO-101 Montenegro x — — x — — 

RS-BIO-101 Serbia x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

ORSER 

1.  Adresse: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Tyrkia 

2.  Internettadresse: http://orser.com.tr 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

TR-BIO-166 Tyrkia x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd 

1.  Adresse: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Japan 

2.  Internettadresse: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

JP-BIO-167 Japan — — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018.  



Nr. 47/526 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

QC&I GmbH 

1.  Adresse: Tiergartenstraße 32, 54595 Prüm, Tyskland 

2.  Internettadresse: http://www.qci.de 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

AZ-BIO-153 Aserbajdsjan x — — x — — 

BZ-BIO-153 Belize x — — x — — 

LK-BIO-153 Sri Lanka x — — x — — 

MA-BIO-153 Marokko x — x x — — 

TH-BIO-153 Thailand x — — x — — 

UA-BIO-153 Ukraina x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Quality Assurance International 

1.  Adresse: 9191 Towne Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92122, De forente stater 

2.  Internettadresse: http://www.qai-inc.com 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

MX-BIO-113 Mexico x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Quality Partner 

1.  Adresse: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgia 

2.  Internettadresse: http://www.quality-partner.be 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

ID-BIO-168 Indonesia — — x x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter, alger og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018.  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/527 

 

Soil Association Certification Limited 

1.  Adresse: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Det forente kongerike 

2.  Internettadresse: http://www.soilassociation.org/certification 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

BS-BIO-142 Bahamas x — — x — — 

BZ-BIO-142 Belize x — — x — — 

CM-BIO-142 Kamerun — x — x — — 

CO-BIO-142 Colombia — — — x — — 

DZ-BIO-142 Algerie x — — x — — 

EG-BIO-142 Egypt x — — x — — 

GH-BIO-142 Ghana x — — x — — 

HK-BIO-142 Hongkong x — — x — — 

IR-BIO-142 Iran x — — x — — 

KE-BIO-142 Kenya x — — x — — 

MW-BIO-142 Malawi x — — x — — 

SG-BIO-142 Singapore x — — x — — 

TH-BIO-142 Thailand x — — x — — 

UG-BIO-142 Uganda x — — x — — 

VE-BIO-142 Venezuela x — — — — — 

VN-BIO-142 Vietnam x — — x — — 

WS-BIO-142 Samoa x — — x — — 

ZA-BIO-142 Sør-Afrika x x — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

Suolo e Salute srl 

1.  Adresse: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU), Italia 

2.  Internettadresse: http://www.suoloesalute.it  
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3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

SM-BIO-150 San Marino x — — — — — 

SN-BIO-150 Senegal x — — — — — 

UA-BIO-150 Ukraina x — — — — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018. 

TÜV Nord Integra 

1.  Adresse: Statiestraat 164, 2600 Berchem (Antwerp), Belgia 

2.  Internettadresse: http://www.tuv-nord-integra.com 

3.  Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 
Produktkategori 

A B C D E F 

BF-BIO-160 Burkina Faso x — — x — — 

CI-BIO-160 Elfenbenskysten x — — x — — 

CM-BIO-160 Kamerun x — — x — — 

CW-BIO-160 Curaçao x — — x — — 

EG-BIO-160 Egypt x — — x — — 

JO-BIO-160 Jordan x — — x — — 

MA-BIO-160 Marokko x — — x — — 

MG-BIO-160 Madagaskar x — — x — — 

ML-BIO-160 Mali x — — x — — 

SN-BIO-160 Senegal x — — x — — 

4.  Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2018.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1785 

av 7. oktober 2016 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av cymoksanil, fosfan og fosfidsalter samt natrium-5-nitroguaiakolat,  

natrium-o-nitrofenolat og natrium-p-nitrofenolat i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av råds-

direktiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av cymoksanil, fosfiner og fosfider er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. Grenseverdier for hydrogenfosfider er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til nevnte forordning. 

Når det gjelder natrium-5-nitroguaiakolat og natrium-o-nitrofenolat, er det ikke fastsatt noen grenseverdier i forordning 

(EF) nr. 396/2005, og ettersom nevnte aktive stoffer ikke er oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, får 

standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordningen anvendelse. 

2) Når det gjelder cymoksanil, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Den 

anbefalte å senke grenseverdiene for poteter, hvitløk, kepaløk, slangeagurker, sylteagurker, mandelgresskar, brokkoli, 

blomkål, erter (friske, med belg), artisjokker og purre. For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde gjeldende 

grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for borddruer, vindruer, salat, spinat, bønner (tørkede), linser (tørkede), 

erter (tørkede), lupiner (tørkede), urtete (tørkede, blomster) og humle, konkluderte den med at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke 

foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen 

to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder 

grenseverdiene for solsikkefrø og soyabønner, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at 

de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør 

settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

3) Når det gjelder fosfan og fosfidsalter, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde og anbefalte å 

senke grenseverdiene for urter, bønner (tørkede), linser (tørkede), erter (tørkede), lupiner (tørkede), te, urtete, kakao og 

krydder. For kaffebønner anbefalte den å heve den gjeldende grenseverdien. Når det gjelder mandler, paranøtter, 

kasjunøtter, kastanjer, kokosnøtter, hasselnøtter, macadamianøtter, pekannøtter, pinjekjerner, pistasienøtter, valnøtter, 

linfrø, peanøtter, valmuefrø, sesamfrø, solsikkefrø, rapsfrø, soyabønner, sennepsfrø, bomullsfrø, gresskarfrø, saflortistel, 

agurkurt, oljedodre, hampefrø, ricinus, byggkorn, bokhvete, maiskorn, hirsekorn, havrekorn, riskorn, rugkorn, 

sorghumkorn, hvetekorn og produkter av animalsk opprinnelse, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 273 av 8.10.2016, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 16. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cymoxanil according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(12):4355. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phosphane and 

phosphide salts according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(12):4325. 

2019/EØS/47/45 
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foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen 

to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

4) Når det gjelder natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat og natrium-p-nitrofenolat, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Den 

foreslo en definisjon av restmengde og anbefalte å fastsette grenseverdier for tomater, auberginer, meloner og 

vannmeloner. Når det gjelder grenseverdier for borddruer, vindruer, jordbær, bringebær, solbær, maiskorn, riskorn, 

hvetekorn og humle, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som ar ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til 

nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdier for bordoliven og oliven til 

produksjon av olivenolje, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til 

den særskilte bestemmelsesgrensen. 

5) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller CXL-grenseverdier, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til 

standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utvikling gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

7) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

8) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

9) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres — 

10) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning fastsette 

overgangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før grenseverdiene for restmengder endres, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

11) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter som ble produsert før 28. april 2017. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sodium 5-nitro-

guaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 

2015;13(12):4356. 
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Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 28. april 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 7. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende kolonner for cymoksanil, fosfan og fosfidsalter og natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat og 

natrium-p-nitrofenolat tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   0,03(*) 

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*) 0,01(*)  

0110010 Grapefrukter    

0110020 Appelsiner    

0110030 Sitroner    

0110040 Lime    

0110050 Mandariner    

0110990 Andre    

0120000 Nøtter 0,01(*)   

0120010 Mandler  0,09(+)  

0120020 Paranøtter  0,09(+)  

0120030 Kasjunøtter  0,09(+)  

0120040 Kastanjer  0,09(+)  

0120050 Kokosnøtter  0,09(+)  

0120060 Hasselnøtter  0,09(+)  

0120070 Macadamianøtter  0,09(+)  

0120080 Pekannøtter  0,09(+)  

0120090 Pinjekjerner  0,09(+)  

0120100 Pistasienøtter  0,1(+)  

0120110 Valnøtter  0,09(+)  

0120990 Andre  0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0130000 Kjernefrukter 0,01(*) 0,01(*)  

0130010 Epler    

0130020 Pærer    

0130030 Kveder    

0130040 Mispel    

0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre    

0140000 Steinfrukter 0,01(*) 0,01(*)  

0140010 Aprikoser    

0140020 Kirsebær (søte)    

0140030 Ferskener    

0140040 Plommer    

0140990 Andre    

0150000 Bær og små frukter  0,01(*)  

0151000 a) druer 0,3(+)  (+) 

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) jordbær 0,01(*)  (+) 

0153000 c) bær fra halvbusker 0,01(*)   

0153010 Bjørnebær    

0153020 Blåbringebær    

0153030 Bringebær (røde og gule)   (+) 

0153990 Andre    

0154000 d) andre små frukter og bær 0,01(*)   

0154010 Blåbær    

0154020 Tranebær    

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   (+) 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)    

0154050 Nyper    

0154060 Morbær (svart og hvit)    

0154070 Azarolhagtorn    

0154080 Hyllebær    

0154990 Andre    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0160000 Forskjellige frukter med 0,01(*) 0,01(*)  

0161000 a) spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat    

0161050 Stjernefrukt    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    

0161070 Jambolan    

0161990 Andre    

0162000 b) uspiselig skall, små    

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    

0162020 Litchi/litchiplommer    

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    

0162050 Stjerneepler    

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    

0162990 Andre    

0163000 c) uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer    

0163030 Mango    

0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    

0163060 Cherimoya    

0163070 Guava    

0163080 Ananas    

0163090 Brødfrukter    

0163100 Durian    

0163110 Surannona/guanabana    

0163990 Andre    

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

0211000 a) poteter    
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0212000 b) tropiske rot- og knollvekster    

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter    

0213020 Gulrøtter    

0213030 Knollselleri    

0213040 Pepperrot    

0213050 Jordskokk    

0213060 Pastinakk    

0213070 Rotpersille    

0213080 Hagereddiker    

0213090 Havrerot    

0213100 Kålrot    

0213110 Neper    

0213990 Andre    

0220000 Løk 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

0220010 Hvitløk    

0220020 Kepaløk    

0220030 Sjalottløk    

0220040 Pipeløk/vårløk    

0220990 Andre    

0230000 Fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 0,03(*) 

0231000 a) søtvierfamilien    

0231010 Tomater 0,4   

0231020 Grønnsakpaprika 0,01(*)   

0231030 Auberginer/eggplanter 0,3   

0231040 Okra 0,01(*)   

0231990 Andre 0,01(*)   
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0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,08   

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar    

0232990 Andre    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,4   

0233010 Meloner    

0233020 Kjempegresskar    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) sukkermais 0,01(*)   

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)   

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

0241000 a) blomsterkål    

0241010 Brokkoli    

0241020 Blomkål    

0241990 Andre    

0242000 b) hodekål    

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål    

0242990 Andre    

0243000 c) bladkål    

0243010 Kinakål/pe-tsai    

0243020 Grønnkål    

0243990 Andre    

0244000 d) knutekål    

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster    

0251000 a) salat og salatplanter  0,01(*) 0,03(*) 

0251010 Vårsalat 0,01(*)   
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0251020 Salat 0,03(+)   

0251030 Bredbladet endiv 0,01(*)   

0251040 Karse og andre spirer og skudd 0,01(*)   

0251050 Vårkarse 0,01(*)   

0251060 Salatsennep/rucola 0,01(*)   

0251070 Sareptasennep 0,01(*)   

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 0,01(*)   

0251990 Andre 0,01(*)   

0252000 b) spinat og lignende blader  0,01(*) 0,03(*) 

0252010 Spinat 1(+)   

0252020 Portulakk 0,01(*)   

0252030 Mangold/bladbete 0,01(*)   

0252990 Andre 0,01(*)   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 0,015 0,06(*) 

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

0256030 Snittselleri    

0256040 Persille    

0256050 Salvie    

0256060 Rosmarin    

0256070 Timian    

0256080 Basilikum og spiselige blomster    

0256090 Laurbærblad    

0256100 Estragon    

0256990 Andre    

0260000 Belgfrukter  0,01(*) 0,03(*) 

0260010 Bønner (med belg) 0,05(*)   

0260020 Bønner (uten belg) 0,01(*)   

0260030 Erter (med belg) 0,15   

0260040 Erter (uten belg) 0,05(*)   
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0260050 Linser 0,01(*)   

0260990 Andre 0,01(*)   

0270000 Stengelgrønnsaker  0,01(*) 0,03(*) 

0270010 Asparges 0,01(*)   

0270020 Kardon 0,01(*)   

0270030 Stilkselleri 0,01(*)   

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 0,01(*)   

0270050 Artisjokker 0,01(*)   

0270060 Purre 0,02   

0270070 Rabarbra 0,01(*)   

0270080 Bambusskudd 0,01(*)   

0270090 Palmehjerter 0,01(*)   

0270990 Andre 0,01(*)   

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,05(*) (+) 0,01(*) 0,03(*) 

0300010 Bønner    

0300020 Linser    

0300030 Erter    

0300040 Lupiner/lupinbønner    

0300990 Andre    

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*)  0,03(*) 

0401000 Oljeholdige frø  0,05  

0401010 Linfrø  (+)  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  (+)  

0401030 Valmuefrø  (+)  

0401040 Sesamfrø  (+)  

0401050 Solsikkefrø  (+)  

0401060 Rapsfrø  (+)  

0401070 Soyabønner  (+)  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/539 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0401080 Sennepsfrø  (+)  

0401090 Bomullsfrø  (+)  

0401100 Gresskarfrø  (+)  

0401110 Saflorfrø  (+)  

0401120 Agurkurtfrø  (+)  

0401130 Oljedodrefrø  (+)  

0401140 Hampefrø  (+)  

0401150 Ricinus  (+)  

0401990 Andre    

0402000 Oljeholdige frukter  0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Oljepalmefrø    

0402030 Oljepalmefrukter    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

0500000 KORN 0,01(*)  0,03(*) 

0500010 Bygg  0,05(+)  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  0,7(+)  

0500030 Mais  0,7(+) (+) 

0500040 Hirse  0,7(+)  

0500050 Havre  0,05(+)  

0500060 Ris  0,05(+) (+) 

0500070 Rug  0,05(+)  

0500080 Sorghum  0,7(+)  

0500090 Hvete  0,05(+) (+) 

0500990 Andre  0,01(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,1(*)  0,15(*) 

0610000 Te  0,02  

0620000 Kaffebønner  0,15  

0630000 Urtete fra  0,02  

0631000 a) blomster (+)   

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    
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0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) blader og urter    

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre    

0639000 d) andre deler av planten    

0640000 Kakaobønner  0,02  

0650000 Johannesbrød  0,05(*)  

0700000 HUMLE 0,1(*) (+) 0,05(*) 0,03(*) (+) 

0800000 KRYDDER    

0810000 Frøkrydder 0,1(*) 0,02 0,15(*) 

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Selleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    

0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 Bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 Fruktkrydder 0,1(*) 0,02 0,15(*) 

0820010 Allehånde    
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0820020 Sichuanpepper    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit    

0820070 Vanilje    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 0,02 0,15(*) 

0830010 Kanel    

0830990 Andre    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,1(*) 0,02 0,15(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,02 0,15(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 0,02 0,15(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,02 0,15(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,1(*) 0,02 0,15(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 Krydder i form av støvveier 0,1(*) 0,02 0,15(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,02 0,15(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter    

0900020 Sukkerrør    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0900030 Sikorirøtter    

0900990 Andre    

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  (+)  

1010000 Vev fra 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

1011000 a) svin    

1011010 Muskler    

1011020 Fettvev    

1011030 Lever    

1011040 Nyrer    

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1011990 Andre    

1012000 b) storfe    

1012010 Muskler    

1012020 Fettvev    

1012030 Lever    

1012040 Nyrer    

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1012990 Andre    

1013000 c) sau    

1013010 Muskler    

1013020 Fettvev    

1013030 Lever    

1013040 Nyrer    

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1013990 Andre    

1014000 d) geit    

1014010 Muskler    

1014020 Fettvev    

1014030 Lever    

1014040 Nyrer    

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1014990 Andre    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

1015000 e) dyr av hestefamilien    

1015010 Muskler    

1015020 Fettvev    

1015030 Lever    

1015040 Nyrer    

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1015990 Andre    

1016000 f) fjørfe    

1016010 Muskler    

1016020 Fettvev    

1016030 Lever    

1016040 Nyrer    

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1016990 Andre    

1017000 g) andre oppdrettede landdyr    

1017010 Muskler    

1017020 Fettvev    

1017030 Lever    

1017040 Nyrer    

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1017990 Andre    

1020000 Melk 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    



Nr. 47/544 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,15(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 0,03(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

Cymoksanil 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 8. oktober 2018, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151000 a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0251020 Salat 

0252010 Spinat 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 8. oktober 2018, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300000 BELGFRUKTER 

0300010 Bønner 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet og analysemetoder mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

8. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631000 a) blomster 

0631010 Kamille 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 

0631030 Rose 

0631040 Jasmin 

0631050 Lind 

0631990 Andre 

0700000 HUMLE  
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(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Fosfan og fosfidsalter (summen av fosfan og fosfangeneratorer) bestemt og uttrykt som fosfan) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 8. oktober 2018, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120010 Mandler 

0120020 Paranøtter 

0120030 Kasjunøtter 

0120040 Kastanjer 

0120050 Kokosnøtter 

0120060 Hasselnøtter 

0120070 Macadamianøtter 

0120080 Pekannøtter 

0120090 Pinjekjerner 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og avklaringer når det gjelder 

restanalyseforsøk, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 8. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120100 Pistasienøtter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 8. oktober 2018, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120110 Valnøtter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk mangler. 

Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

8. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401010 Linfrø 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 

0401030 Valmuefrø 

0401040 Sesamfrø 

0401050 Solsikkefrø 

0401060 Rapsfrø 

0401070 Soyabønner 

0401080 Sennepsfrø 

0401090 Bomullsfrø 

0401100 Gresskarfrø 

0401110 Saflorfrø  
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0401120 Agurkurtfrø 

0401130 Oljedodrefrø 

0401140 Hampefrø 

0401150 Ricinus 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 8. oktober 2018, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 

0500030 Mais 

0500040 Hirse 

0500050 Havre 

0500060 Ris 

0500070 Rug 

0500080 Sorghum 

0500090 Hvete 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om forekomsten av fosfan og oksidasjons-

produkter i produkter av animalsk opprinnelse mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene 

nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 8. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 Vev fra 

1011000 a) svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1011990 Andre 

1012000 b) storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever  
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1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1012990 Andre 

1013000 c) sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013990 Andre 

1014000 d) geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014990 Andre 

1015000 e) dyr av hestefamilien 

1015010 Muskler 

1015020 Fettvev 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1015990 Andre 

1016000 f) fjørfe 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016990 Andre 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr 

1017010 Muskler 

1017020 Fettvev  
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1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1017990 Andre 

1020000 Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

1030000 Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

1050000 Amfibier og krypdyr 

1060000 Virvelløse landdyr 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 

Summen av natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat og natrium-p-nitrofenolat, uttrykt som natrium-5-nitroguaiakolat 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 8. oktober 2018, og 

i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151000 a) druer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b) jordbær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0500030 Mais 

0500060 Ris 

0500090 Hvete 

0700000 HUMLE 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for pepperrot 

(Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til endrede 

verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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b)  Kolonnen for hydrogenfosfid utgår. 

2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A utgår kolonnene for cymoksanil samt fosfiner og fosfider. 

b)  I del B utgår kolonnen for hydrogenfosfid. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1822 

av 13. oktober 2016 

om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomyl, sulkotrion og tiodikarb i eller på visse 

produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av aklonifen, fluazinam og sulkotrion er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av deltametrin, metomyl og tiodikarb er fastsatt i vedlegg II og i del B i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Når det gjelder aklonifen, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», 

en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Den 

anbefalte å senke grenseverdiene for poteter, gulrøtter, knollselleri, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, tomater, sukkermais, 

snittselleri, persille, bønner (friske, uten belg), erter (friske, uten belg), linser (friske), selleri, fennikel, artisjokker, 

lupiner (tørkede), solsikkefrø, maiskorn, sorghumkorn, svin (kjøtt, fett, lever og nyrer), storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), 

sau (kjøtt, fett, lever og nyrer), geit (kjøtt, fett, lever og nyrer) og melk (storfe, sau og geit). For andre produkter 

anbefalte den å beholde eller heve gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdiene for grønnsakpaprika, urtete 

(tørkede, blomster og blader), krydder (frø, frukter og bær), konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de 

som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for 

forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

3) Når det gjelder deltametrin, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Når det gjelder de gjeldende grenseverdiene for tomater, meloner, 

vannmeloner, kinakål, grønnkål, bredbladet endiv, spinat og lignende blader, bønner (tørkede), riskorn og hvetekorn, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 18.10.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 18. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels for aclonifen according to Article 

12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(11):4323. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels for deltamethrin according to 

Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(11):4309. 

2019/EØS/47/46 
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påpekte den at det foreligger risiko for forbrukerne. Disse grenseverdiene bør derfor senkes. Når det gjelder 

grenseverdiene for sitrusfrukter, mandler, paranøtter, kasjunøtter, kastanjer, kokosnøtter, hasselnøtter, macadamianøtter, 

pekannøtter, pinjekjerner, pistasienøtter, valnøtter, epler, pærer, kveder, mispel, japansk mispel, aprikoser, kirsebær, 

ferskener, plommer, borddruer og vindruer, jordbær, bjørnebær, blåbringebær, bringebær, blåbær, tranebær, solbær, 

hvitrips og rødrips, stikkelsbær, nyper, morbær, azarolhagtorn, hyllebær, bordoliven, kiwier, poteter, rødbeter, gulrøtter, 

knollselleri, pepperrot, jordskokk, pastinakk, rotpersille, reddiker, havrerot, kålrot, neper, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, 

pipeløk, tomater, grønnsakpaprika, auberginer, frukter av gresskarfamilien (spiselig skall), meloner, kjempegresskar, 

vannmeloner, sukkermais, blomsterkål, rosenkål, hodekål, kinakål, grønnkål, knutekål, vårsalat, salat, bredbladet endiv, 

karse, vårkarse, salatsennep (rucola), sareptasennep, blader og spirer av Brassica spp., spinat og lignende blader, 

vinblader, brønnkarse, salatsikori, urter, belgfrukter (friske), asparges, artisjokker, purre, dyrket sopp, bønner (tørkede), 

linser (tørkede), erter (tørkede), lupiner (tørkede), linfrø, valmuefrø, sesamfrø, solsikkefrø, rapsfrø, sennepsfrø, 

bomullsfrø, gresskarfrø, saflortistel, agurkurt, oljedodre, hampefrø, ricinus, oliven til produksjon av olivenolje, 

byggkorn, bokhvete, maiskorn, hirsekorn, havrekorn, riskorn, rugkorn, sorghumkorn, hvetekorn, te, urtete (tørkede, 

blomster, blader, røtter), krydder (frukt, bær, røtter, jordstengler, knopper og blomsterarr), sukkerbete (rot), sikorirøtter, 

svin (muskler, fett, lever og nyrer), storfe (muskler, fett, lever og nyrer), sau (muskler, fett, lever og nyrer), geit 

(muskler, fett, lever og nyrer), fjørfe (muskler, fett og lever), melk (storfe, sau og geit) og fugleegg, konkluderte 

Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter 

fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdiene for fiken, kardon, selleri og urter (frø), konkluderte 

Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen. 

4) Når det gjelder fluazinam, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Den anbefalte å senke gjeldende grenseverdier for poteter, kepaløk og 

sjalottløk. For tomater anbefalte den å heve den gjeldende grenseverdien. Når det gjelder grenseverdiene for epler, 

pærer, borddruer, bjørnebær, blåbringebær, bringebær, tørkede bønner og urtete (tørkede, røtter), konkluderte den med 

at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

5) Når det gjelder metomyl, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde og anbefalte å senke 

grenseverdiene for tomater, auberginer, slangeagurker og mandelgresskar. For sylteagurker anbefalte den å beholde 

gjeldende grenseverdi. Når det gjelder grenseverdiene for vindruer, poteter, slangeagurker, mandelgresskar, meloner, 

kjempegresskar og vannmeloner, påpekte den at det foreligger risiko for forbrukerne. Disse grenseverdiene bør derfor 

senkes. Når det gjelder grenseverdiene for grønnsakpaprika, meloner, kjempegresskar, vannmeloner, salat, spinat, 

bønner (friske, med belg), erter (friske, med belg), tørkede bønner, soyabønner, bomullsfrø, maiskorn og havrekorn, 

konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter 

fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger.  

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels for fluazinam according to Article 

12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(9):4240. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels for methomyl according to Article 

12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(10):4277. 
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6) Når det gjelder tiodikarb, anbefalte Myndigheten(1) at det fjernes fra definisjonen av restmengde for metomyl. Stoffet 

bør derfor oppføres separat i vedlegg V til forordning (EF) nr. 396/2005. 

7) Når det gjelder sulkotrion, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Den foreslo to alternativer for å fastsette definisjonen av restmengde. 

Den vurderte at definisjonen av restmengde bare bør endres for animalske produkter. Når det gjelder sukkermais, 

maiskorn og sorghumkorn, anbefalte Myndigheten å beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdiene 

for havrerot, svin (muskler, fett, lever og nyrer), storfe (muskler, fett, lever og nyrer), sau (muskler, fett, lever og nyrer), 

geit (muskler, fett, lever og nyrer) og melk (storfe, sau og geit), konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke 

foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen 

to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

8) Når det gjelder produkter der bruk av det aktuelle plantevernmiddelet ikke er godkjent, og der det ikke foreligger 

importtoleranser eller CXL-grenseverdier, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til 

standardgrenseverdien i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

9) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for rester av pesticider om behovet for å endre 

visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utvikling gjør det 

nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

10) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

11) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

12) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres — 

13) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør denne forordning fastsette 

overgangsbestemmelser for produkter som har blitt produsert før grenseverdiene for restmengder endres, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

14) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels for methomyl according to Article 

12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(10):4277. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: Review of the existing maximum residue levels for sulcotrione according to Article 

12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(11):4305. 
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Artikkel 2 

Når det gjelder de aktive stoffene aklonifen, fluazinam og sulkotrion i og på alle produkter, skal forordning (EF) nr. 396/2005, 

med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt få anvendelse på produkter framstilt før  

7. mai 2017. 

Når det gjelder det aktive stoffet deltametrin i og på alle produkter unntatt tomater, meloner, vannmeloner, kinakål, grønnkål, 

bredbladet endiv, spinat og lignende blader, bønner (tørkede), riskorn og hvetekorn, skal forordning (EF) nr. 396/2005, med den 

ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt få anvendelse på produkter framstilt før 7. mai 2017. 

Når det gjelder det aktive stoffet metomyl i og på alle produkter unntatt vindruer, poteter, slangeagurker, mandelgresskar, 

meloner, kjempegresskar og vannmeloner, skal forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved 

denne forordning, fortsatt få anvendelse på produkter framstilt før 7. mai 2017. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 7. mai 2017. 

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

Utferdiget i Brussel 13. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Nye kolonner for aklonifen, fluazinam og sulkotrion skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 

A
k

lo
n
if

en
 (

F
) 

F
lu

az
in

am
 (

F
) 

S
u

lk
o
tr

io
n
 (

R
) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*)   

0110000 Sitrusfrukter  0,01(*) 0,01(*) 

0110010 Grapefrukter    

0110020 Appelsiner    

0110030 Sitroner    

0110040 Lime    

0110050 Mandariner    

0110990 Andre    

0120000 Nøtter  0,01(*) 0,05(*) 

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre    

0130000 Kjernefrukter   0,01(*) 

0130010 Epler  0,3 (+)  

0130020 Pærer  0,3 (+)  

0130030 Kveder  0,01(*)  

0130040 Mispel  0,01(*)  

0130050 Japansk mispel  0,01(*)  

0130990 Andre  0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0140000 Steinfrukter  0,01(*) 0,01(*) 

0140010 Aprikoser    

0140020 Kirsebær (søte)    

0140030 Ferskener    

0140040 Plommer    

0140990 Andre    

0150000 Bær og små frukter   0,01(*) 

0151000 a) druer    

0151010 Borddruer  0,01(*) (+)  

0151020 Vindruer  3(+)  

0152000 b) jordbær  0,01(*)  

0153000 c) bær fra halvbusker  0,01(*) (+)  

0153010 Bjørnebær    

0153020 Blåbringebær    

0153030 Bringebær (røde og gule)    

0153990 Andre    

0154000 d) andre små frukter og bær    

0154010 Blåbær  3  

0154020 Tranebær  0,01(*)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  0,01(*)  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  0,01(*)  

0154050 Nyper  0,01(*)  

0154060 Morbær (svart og hvit)  0,01(*)  

0154070 Azarolhagtorn  0,01(*)  

0154080 Hyllebær  0,01(*)  

0154990 Andre  0,01(*)  

0160000 Forskjellige frukter med  0,01(*) 0,01(*) 

0161000 a) spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat    

0161050 Stjernefrukt    

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon    

0161070 Jambolan    

0161990 Andre    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0162000 b) uspiselig skall, små    

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)    

0162020 Litchi/litchiplommer    

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja    

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter    

0162050 Stjerneepler    

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki    

0162990 Andre    

0163000 c) uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer    

0163030 Mango    

0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    

0163060 Cherimoya    

0163070 Guava    

0163080 Ananas    

0163090 Brødfrukter    

0163100 Durian    

0163110 Surannona/guanabana    

0163990 Andre    

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 Rot- og knollvekster    

0211000 a) poteter 0,02(*) 0,02 0,01(*) 

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0212010 Kassava    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  0,01(*)  

0213010 Rødbeter 0,01(*)  0,01(*) 

0213020 Gulrøtter 0,08  0,01(*) 

0213030 Knollselleri 0,02  0,01(*) 

0213040 Pepperrot 0,07  0,01(*) 

0213050 Jordskokk 0,1  0,01(*) 

0213060 Pastinakk 0,1  0,01(*) 

0213070 Rotpersille 0,01(*)  0,01(*) 

0213080 Hagereddiker 0,01(*)  0,01(*) 
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0213090 Havrerot 0,01(*)  0,05(*) (+) 

0213100 Kålrot 0,01(*)  0,01(*) 

0213110 Neper 0,01(*)  0,01(*) 

0213990 Andre 0,01(*)  0,01(*) 

0220000 Løk  0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk 0,02(*)   

0220020 Kepaløk 0,02(*)   

0220030 Sjalottløk 0,02(*)   

0220040 Pipeløk/vårløk 0,01(*)   

0220990 Andre 0,01(*)   

0230000 Fruktbærende grønnsaker    

0231000 a) søtvierfamilien   0,01(*) 

0231010 Tomater 0,01(*) 0,3  

0231020 Grønnsakpaprika 0,02(*) (+) 0,01(*)  

0231030 Auberginer/eggplanter 0,01(*) 0,01(*)  

0231040 Okra 0,01(*) 0,01(*)  

0231990 Andre 0,01(*) 0,01(*)  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar    

0232990 Andre    

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0233010 Meloner    

0233020 Kjempegresskar    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) sukkermais 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål    

0241010 Brokkoli    

0241020 Blomkål    

0241990 Andre    
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0242000 b) hodekål    

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål    

0242990 Andre    

0243000 c) bladkål    

0243010 Kinakål/pe-tsai    

0243020 Grønnkål    

0243990 Andre    

0244000 d) knutekål    

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster    

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat    

0251020 Salat    

0251030 Bredbladet endiv    

0251040 Karse og andre spirer og skudd    

0251050 Vårkarse    

0251060 Salatsennep/rucola    

0251070 Sareptasennep    

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)    

0251990 Andre    

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat    

0252020 Portulakk    

0252030 Mangold/bladbete    

0252990 Andre    

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster  0,05(*) 0,1(*) 

0256010 Kjørvel 0,02(*)   

0256020 Gressløk 0,02(*)   

0256030 Snittselleri 0,04   

0256040 Persille 0,02(*)   

0256050 Salvie 0,02(*)   

0256060 Rosmarin 0,02(*)   

0256070 Timian 0,02(*)   



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/559 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 0,02(*)   

0256090 Laurbærblad 0,02(*)   

0256100 Estragon 0,02(*)   

0256990 Andre 0,02(*)   

0260000 Belgfrukter  0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) 0,08   

0260020 Bønner (uten belg) 0,02(*)   

0260030 Erter (med belg) 0,08   

0260040 Erter (uten belg) 0,01(*)   

0260050 Linser 0,02   

0260990 Andre 0,01(*)   

0270000 Stengelgrønnsaker  0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges 0,01(*)   

0270020 Kardon 0,01(*)   

0270030 Stilkselleri 0,01(*)   

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 0,01(*)   

0270050 Artisjokker 0,02(*)   

0270060 Purre 0,01(*)   

0270070 Rabarbra 0,01(*)   

0270080 Bambusskudd 0,01(*)   

0270090 Palmehjerter 0,01(*)   

0270990 Andre 0,01(*)   

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp    

0280020 Viltvoksende sopp    

0280990 Mose og lav    

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER  0,02(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner 0,08 (+)  

0300020 Linser 0,08   

0300030 Erter 0,08   

0300040 Lupiner/lupinbønner 0,01(*)   

0300990 Andre 0,01(*)   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*) 0,05(*) 

0401000 Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø 0,01(*)   

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,01(*)   

0401030 Valmuefrø 0,01(*)   
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0401040 Sesamfrø 0,01(*)   

0401050 Solsikkefrø 0,02(*)   

0401060 Rapsfrø 0,01(*)   

0401070 Soyabønner 0,01(*)   

0401080 Sennepsfrø 0,01(*)   

0401090 Bomullsfrø 0,01(*)   

0401100 Gresskarfrø 0,01(*)   

0401110 Saflorfrø 0,01(*)   

0401120 Agurkurtfrø 0,01(*)   

0401130 Oljedodrefrø 0,01(*)   

0401140 Hampefrø 0,01(*)   

0401150 Ricinus 0,01(*)   

0401990 Andre 0,01(*)   

0402000 Oljeholdige frukter 0,01(*)   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Oljepalmefrø    

0402030 Oljepalmefrukter    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

0500000 KORN 0,01(*) 0,02(*)  

0500010 Bygg   0,02(*) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter   0,02(*) 

0500030 Mais   0,05(*) 

0500040 Hirse   0,02(*) 

0500050 Havre   0,02(*) 

0500060 Ris   0,02(*) 

0500070 Rug   0,02(*) 

0500080 Sorghum   0,05(*) 

0500090 Hvete   0,02(*) 

0500990 Andre   0,02(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD   0,1(*) 

0610000 Te 0,05(*) 0,1(*)  

0620000 Kaffebønner 0,05(*) 0,1(*)  

0630000 Urtete fra    

0631000 a) blomster 0,08 (+) 0,1(*)  

0631010 Kamille    

0631020 Jamaicahibisk/roselle    
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0631030 Rose    

0631040 Jasmin    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) blader og urter 0,08 (+) 0,1(*)  

0632010 Jordbær    

0632020 Rooibos    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) røtter 0,05(*) 3 (+)  

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginseng    

0633990 Andre    

0639000 d) andre deler av planten 0,05(*) 0,1(*)  

0640000 Kakaobønner 0,05(*) 0,1(*)  

0650000 Johannesbrød 0,05(*) 0,1(*)  

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0800000 KRYDDER    

0810000 Frøkrydder 0,01(*) (+) 0,1(*) 0,1(*) 

0810010 Anis/anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Selleri    

0810040 Koriander    

0810050 Spisskummen    

0810060 Dill    

0810070 Fennikel    

0810080 Bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 Fruktkrydder 0,01(*) (+) 0,1(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit    

0820070 Vanilje    
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0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel    

0830990 Andre    

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler    

0840010 Lakris 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter    

0900020 Sukkerrør    

0900030 Sikorirøtter    

0900990 Andre    

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 Vev fra 0,01(*) 0,01(*)  

1011000 a) svin   0,01(*) 

1011010 Muskler   (+) 

1011020 Fettvev   (+) 

1011030 Lever   (+) 

1011040 Nyrer   (+) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1011990 Andre    
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1012000 b) storfe    

1012010 Muskler   0,01(*) (+) 

1012020 Fettvev   0,01(*) (+) 

1012030 Lever   0,01(*) (+) 

1012040 Nyrer   0,015 (+) 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,015 

1012990 Andre   0,01(*) 

1013000 c) sau    

1013010 Muskler   0,01(*) (+) 

1013020 Fettvev   0,01(*) (+) 

1013030 Lever   0,01(*) (+) 

1013040 Nyrer   0,015 (+) 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,015 

1013990 Andre   0,01(*) 

1014000 d)  geit    

1014010 Muskler   0,01(*) (+) 

1014020 Fettvev   0,01(*) (+) 

1014030 Lever   0,01(*) (+) 

1014040 Nyrer   0,015 (+) 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,015 

1014990 Andre   0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien    

1015010 Muskler   0,01(*) 

1015020 Fettvev   0,01(*) 

1015030 Lever   0,01(*) 

1015040 Nyrer   0,015 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,015 

1015990 Andre   0,01(*) 

1016000 f) fjørfe   0,01(*) 

1016010 Muskler    

1016020 Fettvev    

1016030 Lever    

1016040 Nyrer    

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)    

1016990 Andre    

1017000 g) andre oppdrettede landdyr    

1017010 Muskler   0,01(*) 

1017020 Fettvev   0,01(*) 
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1017030 Lever   0,01(*) 

1017040 Nyrer   0,015 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)   0,015 

1017990 Andre   0,01(*) 

1020000 Melk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe   (+) 

1020020 Sau   (+) 

1020030 Geit   (+) 

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Aklonifen (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231020 Grønnsakpaprika 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631000 a) blomster 

0631010 Kamille 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 

0631030 Rose 

0631040 Jasmin 

0631050 Lind 

0632000 b) blader og urter 

0632010 Jordbær 

0632020 Rooibos 

0632030 Maté 

0810000 Frøkrydder 
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0810010 Anis/anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Selleri 

0810040 Koriander 

0810050 Spisskummen 

0810060 Dill 

0810070 Fennikel 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0820000 Fruktkrydder 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Fluazinam (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede produkter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151010 Borddruer 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede produkter 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151020 Vindruer 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0153000 c) bær fra halvbusker 

0153010 Bjørnebær 
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0153020 Blåbringebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

0300010 Bønner 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0633000 c) røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginseng 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Sulkotrion (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

kode 1000000 unntatt 1040000: CMBA (2-klor-4-(metylsulfonyl)benzosyre) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213090 Havrerot 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit» 
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b)  Kolonnene for deltametrin og metomyl skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 

D
el
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 (

ci
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) 

(F
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et

o
m

y
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(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 Sitrusfrukter 0,04 0,01(*) 

0110010 Grapefrukter (+)  

0110020 Appelsiner (+)  

0110030 Sitroner (+)  

0110040 Lime (+)  

0110050 Mandariner (+)  

0110990 Andre   

0120000 Nøtter 0,02(*) 0,01(*) 

0120010 Mandler (+)  

0120020 Paranøtter (+)  

0120030 Kasjunøtter (+)  

0120040 Kastanjer (+)  

0120050 Kokosnøtter (+)  

0120060 Hasselnøtter (+)  

0120070 Macadamianøtter (+)  

0120080 Pekannøtter (+)  

0120090 Pinjekjerner (+)  

0120100 Pistasienøtter (+)  

0120110 Valnøtter (+)  

0120990 Andre   

0130000 Kjernefrukter  0,01(*) 

0130010 Epler 0,2 (+)  

0130020 Pærer 0,1 (+)  

0130030 Kveder 0,1 (+)  

0130040 Mispel 0,1 (+)  

0130050 Japansk mispel 0,1 (+)  

0130990 Andre 0,1  
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(1) (2) (3) (4) 

0140000 Steinfrukter  0,01(*) 

0140010 Aprikoser 0,15 (+)  

0140020 Kirsebær (søte) 0,1 (+)  

0140030 Ferskener 0,15 (+)  

0140040 Plommer 0,07 (+)  

0140990 Andre 0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter  0,01(*) 

0151000 a) druer 0,2  

0151010 Borddruer (+)  

0151020 Vindruer (+)  

0152000 b) jordbær 0,2 (+)  

0153000 c) bær fra halvbusker 0,1  

0153010 Bjørnebær (+)  

0153020 Blåbringebær (+)  

0153030 Bringebær (røde og gule) (+)  

0153990 Andre   

0154000 d) andre små frukter og bær 0,6  

0154010 Blåbær (+)  

0154020 Tranebær (+)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips (+)  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) (+)  

0154050 Nyper (+)  

0154060 Morbær (svart og hvit) (+)  

0154070 Azarolhagtorn (+)  

0154080 Hyllebær (+)  

0154990 Andre   

0160000 Forskjellige frukter med   

0161000 a) spiselig skall   

0161010 Dadler 0,01(*) 0,01(*) 

0161020 Fikener 0,01(*) 0,01(*) 

0161030 Bordoliven 1 (+) 0,01(*) 

0161040 Kumquat 0,01(*) 1 

0161050 Stjernefrukt 0,01(*) 0,01(*) 

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon 0,01(*) 0,01(*) 

0161070 Jambolan 0,01(*) 0,01(*) 

0161990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 
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0162000 b) uspiselig skall, små  0,01(*) 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 0,15 (+)  

0162020 Litchi/litchiplommer 0,01(*)  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja 0,01(*)  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,01(*)  

0162050 Stjerneepler 0,01(*)  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki 0,01(*)  

0162990 Andre 0,01(*)  

0163000 c) uspiselig skall, store 0,01(*) 0,01(*) 

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

0163060 Cherimoya   

0163070 Guava   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukter   

0163100 Durian   

0163110 Surannona/guanabana   

0163990 Andre   

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 Rot- og knollvekster  0,01(*) 

0211000 a) poteter 0,3 (+)  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster 0,01(*)  

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,02(*)  

0213010 Rødbeter (+)  

0213020 Gulrøtter (+)  

0213030 Knollselleri (+)  

0213040 Pepperrot (+)  

0213050 Jordskokk (+)  

0213060 Pastinakk (+)  

0213070 Rotpersille (+)  
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0213080 Hagereddiker (+)  

0213090 Havrerot (+)  

0213100 Kålrot (+)  

0213110 Neper (+)  

0213990 Andre   

0220000 Løk  0,01(*) 

0220010 Hvitløk 0,06 (+)  

0220020 Kepaløk 0,06 (+)  

0220030 Sjalottløk 0,06 (+)  

0220040 Pipeløk/vårløk 0,3 (+)  

0220990 Andre 0,01(*)  

0230000 Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) søtvierfamilien   

0231010 Tomater 0,07 (+) 0,01(*) 

0231020 Grønnsakpaprika 0,2 (+) 0,04 (+) 

0231030 Auberginer/eggplanter 0,4 (+) 0,01(*) 

0231040 Okra 0,01(*) 0,01(*) 

0231990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,2  

0232010 Slangeagurker (+) 0,01(*) 

0232020 Sylteagurker (+) 0,1 

0232030 Mandelgresskar (+) 0,01(*) 

0232990 Andre  0,01(*) 

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner 0,02(*) (+) 0,015 (+) 

0233020 Kjempegresskar 0,2 (+) 0,05 (+) 

0233030 Vannmeloner 0,02(*) (+) 0,015 (+) 

0233990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 

0234000 d) sukkermais 0,02(*) (+) 0,01(*) 

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål 0,1  

0241010 Brokkoli (+)  

0241020 Blomkål (+)  

0241990 Andre   
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0242000 b) hodekål   

0242010 Rosenkål 0,01(*) (+)  

0242020 Hodekål 0,1 (+)  

0242990 Andre 0,01(*)  

0243000 c) bladkål   

0243010 Kinakål/pe-tsai 0,2 (+)  

0243020 Grønnkål 0,01(*) (+)  

0243990 Andre 0,01(*)  

0244000 d) knutekål 0,01(*) (+)  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 a) salat og salatplanter   

0251010 Vårsalat 2 (+) 0,01(*) 

0251020 Salat 0,5 (+) 0,2 (+) 

0251030 Bredbladet endiv 0,1 (+) 0,01(*) 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 2 (+) 0,01(*) 

0251050 Vårkarse 2 (+) 0,01(*) 

0251060 Salatsennep/rucola 2 (+) 0,01(*) 

0251070 Sareptasennep 2 (+) 0,01(*) 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 2 (+) 0,01(*) 

0251990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat (+) (+) 

0252020 Portulakk (+)  

0252030 Mangold/bladbete (+)  

0252990 Andre   

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 2 (+) 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 2 (+) 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,02(*) (+) 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 2 0,02(*) 

0256010 Kjørvel (+)  

0256020 Gressløk (+)  

0256030 Snittselleri (+)  

0256040 Persille (+)  

0256050 Salvie (+)  

0256060 Rosmarin (+)  

0256070 Timian (+)  
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0256080 Basilikum og spiselige blomster (+)  

0256090 Laurbærblad (+)  

0256100 Estragon (+)  

0256990 Andre   

0260000 Belgfrukter 0,2  

0260010 Bønner (med belg) (+) 0,1 (+) 

0260020 Bønner (uten belg) (+) 0,01(*) 

0260030 Erter (med belg) (+) 0,1 (+) 

0260040 Erter (uten belg) (+) 0,01(*) 

0260050 Linser (+) 0,01(*) 

0260990 Andre  0,01(*) 

0270000 Stengelgrønnsaker  0,01(*) 

0270010 Asparges 0,01(*) (+)  

0270020 Kardon 0,01(*)  

0270030 Stilkselleri 0,01(*)  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel 0,01(*)  

0270050 Artisjokker 0,2 (+)  

0270060 Purre 0,3 (+)  

0270070 Rabarbra 0,01(*)  

0270080 Bambusskudd 0,01(*)  

0270090 Palmehjerter 0,01(*)  

0270990 Andre 0,01(*)  

0280000 Sopp, mose og lav  0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp 0,05 (+)  

0280020 Viltvoksende sopp 0,01(*)  

0280990 Mose og lav 0,01(*)  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER   

0300010 Bønner 0,6 (+) 0,05 (+) 

0300020 Linser 1 (+) 0,01(*) 

0300030 Erter 1 (+) 0,01(*) 

0300040 Lupiner/lupinbønner 1 (+) 0,01(*) 

0300990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø 0,02(*) (+) 0,01(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter 0,02(*) 0,01(*) 

0401030 Valmuefrø 0,2 (+) 0,01(*) 

0401040 Sesamfrø 0,02(*) (+) 0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,05(*) (+) 0,01(*) 
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0401060 Rapsfrø 0,07(*) (+) 0,01(*) 

0401070 Soyabønner 0,02(*) 0,2 (+) 

0401080 Sennepsfrø 0,07(*) (+) 0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,02(*) (+) 0,2 (+) 

0401100 Gresskarfrø 0,02(*) (+) 0,01(*) 

0401110 Saflorfrø 0,02(*) (+) 0,01(*) 

0401120 Agurkurtfrø 0,2 (+) 0,01(*) 

0401130 Oljedodrefrø 0,07(*) (+) 0,01(*) 

0401140 Hampefrø 0,2 (+) 0,01(*) 

0401150 Ricinus 0,2 (+) 0,01(*) 

0401990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 

0402000 Oljeholdige frukter  0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 0,6 (+)  

0402020 Oljepalmefrø 0,02(*)  

0402030 Oljepalmefrukter 0,02(*)  

0402040 Kapok 0,02(*)  

0402990 Andre 0,02(*)  

0500000 KORN   

0500010 Bygg 2 (+) 0,01(*) 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 2 (+) 0,01(*) 

0500030 Mais 2 (+) 0,02(*) (+) 

0500040 Hirse 2 (+) 0,01(*) 

0500050 Havre 2 (+) 0,02(*) (+) 

0500060 Ris 1 (+) 0,01(*) 

0500070 Rug 2 (+) 0,01(*) 

0500080 Sorghum 2 (+) 0,01(*) 

0500090 Hvete 1 (+) 0,01(*) 

0500990 Andre 0,02(*) 0,01(*) 

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD  0,05(*) 

0610000 Te 5 (+)  

0620000 Kaffebønner 0,1(*)  

0630000 Urtete fra   

0631000 a) blomster 15  

0631010 Kamille (+)  

0631020 Jamaicahibisk/roselle (+)  

0631030 Rose (+)  

0631040 Jasmin (+)  

0631050 Lind (+)  

0631990 Andre   
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0632000 b) blader og urter 15  

0632010 Jordbær (+)  

0632020 Rooibos (+)  

0632030 Maté (+)  

0632990 Andre   

0633000 c) røtter 0,3  

0633010 Vendelrot (+)  

0633020 Ginseng (+)  

0633990 Andre   

0639000 d) andre deler av planten 0,1(*)  

0640000 Kakaobønner 0,1(*)  

0650000 Johannesbrød 0,1(*)  

0700000 HUMLE 0,1(*) 0,05(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,1(*) 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Selleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 Bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 Fruktkrydder 15 0,05(*) 

0820010 Allehånde (+)  

0820020 Sichuanpepper (+)  

0820030 Karve (+)  

0820040 Kardemomme (+)  

0820050 Einebær (+)  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (+)  

0820070 Vanilje (+)  

0820080 Tamarind (+)  

0820990 Andre   

0830000 Barkkrydder 0,1(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre   
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,5 (+) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,5 (+) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,5 (+) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,5 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 15 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik (+)  

0850020 Kapers (+)  

0850990 Andre   

0860000 Krydder i form av støvveier 15 0,05(*) 

0860010 Safran (+)  

0860990 Andre   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,1(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 SUKKERPLANTER  0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter 0,02(*) (+)  

0900020 Sukkerrør 0,01(*)  

0900030 Sikorirøtter 0,04 (+)  

0900990 Andre 0,01(*)  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  0,01(*) 

1010000 Vev fra   

1011000 a) svin   

1011010 Muskler 0,03 (+)  

1011020 Fettvev 0,5 (+)  

1011030 Lever 0,03(*) (+)  

1011040 Nyrer 0,03(*) (+)  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,5 (+)  

1011990 Andre 0,02(*)  

1012000 b) storfe   

1012010 Muskler 0,03 (+)  

1012020 Fettvev 0,5 (+)  

1012030 Lever 0,03(*) (+)  

1012040 Nyrer 0,03(*) (+)  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,5 (+)  

1012990 Andre 0,02(*)  
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(1) (2) (3) (4) 

1013000 c) sau   

1013010 Muskler 0,03 (+)  

1013020 Fettvev 0,5 (+)  

1013030 Lever 0,03(*) (+)  

1013040 Nyrer 0,03(*) (+)  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,5 (+)  

1013990 Andre 0,02(*)  

1014000 d)  geit   

1014010 Muskler 0,03 (+)  

1014020 Fettvev 0,5 (+)  

1014030 Lever 0,03(*) (+)  

1014040 Nyrer 0,03(*) (+)  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,5 (+)  

1014990 Andre 0,02(*)  

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler 0,03  

1015020 Fettvev 0,5  

1015030 Lever 0,03(*)  

1015040 Nyrer 0,03(*)  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,5  

1015990 Andre 0,02(*)  

1016000 f) fjørfe   

1016010 Muskler 0,02(*) (+)  

1016020 Fettvev 0,1 (+)  

1016030 Lever 0,02(*) (+)  

1016040 Nyrer 0,02(*) (+)  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,02(*) (+)  

1016990 Andre 0,02(*)  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler 0,03  

1017020 Fettvev 0,5  

1017030 Lever 0,03(*)  

1017040 Nyrer 0,03(*)  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,5  

1017990 Andre 0,02(*)  

1020000 Melk 0,05  

1020010 Storfe (+)  

1020020 Sau (+)  

1020030 Geit (+)  

1020040 Hest   

1020990 Andre   
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(1) (2) (3) (4) 

1030000 Fugleegg 0,02(*)  

1030010 Kylling (+)  

1030020 And (+)  

1030030 Gås (+)  

1030040 Vaktel (+)  

1030990 Andre   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*)  

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*)  

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*)  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*)  

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Deltametrin (cis-deltametrin) (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110010 Grapefrukter 

0110020 Appelsiner 

0110030 Sitroner 

0110040 Lime 

0110050 Mandariner 

0120010 Mandler 

0120020 Paranøtter 

0120030 Kasjunøtter 

0120040 Kastanjer 

0120050 Kokosnøtter 

0120060 Hasselnøtter 

0120070 Macadamianøtter 

0120080 Pekannøtter 

0120090 Pinjekjerner 

0120100 Pistasienøtter 

0120110 Valnøtter 

0130010 Epler 

0130020 Pærer 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0140010 Aprikoser 

0140020 Kirsebær (søte) 

0140030 Ferskener 

0140040 Plommer  
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0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b) jordbær 

0153010 Bjørnebær 

0153020 Blåbringebær 

0153030 Bringebær (røde og gule) 

0154010 Blåbær 

0154020 Tranebær 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 

0154050 Nyper 

0154060 Morbær (svart og hvit) 

0154070 Azarolhagtorn 

0154080 Hyllebær 

0161030 Bordoliven 

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, bearbeidingsforsøk og 

restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) poteter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot 

0213050 Jordskokk 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Hagereddiker 

0213090 Havrerot 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk 

0220030 Sjalottløk 

0220040 Pipeløk/vårløk 

0231010 Tomater 

0231020 Grønnsakpaprika 

0231030 Auberginer/eggplanter 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar 

0233010 Meloner  
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0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner 

0234000 d) sukkermais 

0241010 Brokkoli 

0241020 Blomkål 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål 

0243010 Kinakål/pe-tsai 

0243020 Grønnkål 

0244000 d) knutekål 

0251010 Vårsalat 

0251020 Salat 

0251030 Bredbladet endiv 

0251040 Karse og andre spirer og skudd 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep/rucola 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter) 

0252010 Spinat 

0252020 Portulakk 

0252030 Mangold/bladbete 

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 

0254000 d) brønnkarse 

0255000 e) sikori/julesalat 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri 

0256040 Persille 

0256050 Salvie 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian 

0256080 Basilikum og spiselige blomster 

0256090 Laurbærblad 

0256100 Estragon 

0260010 Bønner (med belg) 

0260020 Bønner (uten belg) 

0260030 Erter (med belg) 

0260040 Erter (uten belg) 

0260050 Linser  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270010 Asparges 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270050 Artisjokker 

0270060 Purre 

0280010 Dyrket sopp 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet for 

prøver og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300010 Bønner 

0300020 Linser 

0300030 Erter 

0300040 Lupiner/lupinbønner 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401010 Linfrø 

0401030 Valmuefrø 

0401040 Sesamfrø 

0401050 Solsikkefrø 

0401060 Rapsfrø 

0401080 Sennepsfrø 

0401090 Bomullsfrø 

0401100 Gresskarfrø 

0401110 Saflorfrø 

0401120 Agurkurtfrø 

0401130 Oljedodrefrø 

0401140 Hampefrø 

0401150 Ricinus 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet for 

prøver og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 

0500030 Mais 

0500040 Hirse 

0500050 Havre 

0500060 Ris 

0500070 Rug 

0500080 Sorghum 

0500090 Hvete  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0610000 Te 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0631010 Kamille 

0631020 Jamaicahibisk/roselle 

0631030 Rose 

0631040 Jasmin 

0631050 Lind 

0632010 Jordbær 

0632020 Rooibos 

0632030 Maté 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginseng 

0820010 Allehånde 

0820020 Sichuanpepper 

0820030 Karve 

0820040 Kardemomme 

0820050 Einebær 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit 

0820070 Vanilje 

0820080 Tamarind 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og restanalyseforsøk 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0850010 Kryddernellik 

0850020 Kapers 

0860010 Safran 

0900010 Sukkerbeterøtter 

0900030 Sikorirøtter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at noen opplysninger om analysemetoder og stoffskifte hos husdyr 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fettvev  
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1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, stoffskifte- og 

fôringsundersøkelser for husdyr mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i 

første punktum dersom disse framlegges innen 18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010 Muskler 

1012020 Fettvev 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1013010 Muskler 

1013020 Fettvev 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1014010 Muskler 

1014020 Fettvev 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1016010 Muskler 

1016020 Fettvev 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

Metomyl 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231020 Grønnsakpaprika 

0233010 Meloner 

0233020 Kjempegresskar 

0233030 Vannmeloner  
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(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0251020 Salat 

0252010 Spinat 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260010 Bønner (med belg) 

0260030 Erter (med belg) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

18. oktober 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0300010 Bønner 

0401070 Soyabønner 

0401090 Bomullsfrø 

0500030 Mais 

0500050 Havre 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
 

2)  I vedlegg III utgår kolonnene for aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomyl og sulkotrion. 

3)  I vedlegg V tilføyes følgende kolonne for tiodikarb: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 

T
io

d
ik

ar
b
 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukter  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  
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(1) (2) (3) 

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter  

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/585 

 

(1) (2) (3) 

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  

0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  
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(1) (2) (3) 

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Hagereddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  

0230000 Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) 

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter 0,01(*) 

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre  

0252000 b) spinat og lignende blader 0,01(*) 

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  

0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*) 

0254000 d) brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*) 

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  
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0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*) 

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/589 

 

(1) (2) (3) 

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  

0500030 Mais  

0500040 Hirse  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete  

0500990 Andre  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre  
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0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,05(*) 

0800000 KRYDDER  

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Selleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 

0830010 Kanel  

0830990 Andre  
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0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 Vev fra 0,01(*) 

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fettvev  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fettvev  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre  
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1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fettvev  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre  

1014000 d)  geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fettvev  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fettvev  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre  

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fettvev  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre  

1020000 Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  
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1030000 Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

Tiodikarb 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1866 

av 17. oktober 2016 

om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av 3-decen-2-on, acibenzolar-S-metyl og heksaklorbenzen i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 16 nr. 1 bokstav a), artikkel 17 og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av acibenzolar-S-metyl er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier 

for rester av heksaklorbenzen er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til nevnte forordning. Når det gjelder  

3-decen-2-on, er det ikke fastsatt særlige grenseverdier, og stoffet er heller ikke oppført i vedlegg IV til nevnte 

forordning, og standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) får derfor anvendelse. 

2) I forbindelse med vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk av et plantevernmiddel som inneholder det 

aktive stoffet 3-decen-2-on på poteter, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en 

søknad om oppføring av dette stoffet i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

3) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er denne søknaden blitt vurdert av den berørte medlemsstaten, 

og vurderingsrapporten er oversendt Kommisjonen. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknaden og vurde-

ringsrapporten og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har konkludert når det 

gjelder forslaget om å oppføre det aktive stoffet i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005(2). Myndigheten 

oversendte konklusjonen til Kommisjonen og medlemsstatene og gjorde den tilgjengelig for offentligheten. 

5) Myndigheten konkluderte med at de tilgjengelige opplysningene ikke er tilstrekkelig til å fastslå om bruk av  

3-decen-2-on som aktivt stoff i plantevernmidler, ikke vil ha noen umiddelbare eller forsinkede skadevirkninger på 

menneskers helse, herunder helsen til sårbare grupper, gjennom kosten. Stoffet bør derfor ikke oppføres i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 396/2005, og grenseverdiene bør settes til den relevante bestemmelsesgrensen (LOD). Kommisjonen 

rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier om passende bestemmelsesgrenser. 

6) Når det gjelder acibenzolar-S-metyl, framla Myndigheten en konklusjon om fagfellevurderingen av risikovurderingen 

av pesticider med det aktive stoffet(3). I den forbindelse anbefalte Myndigheten å øke grenseverdien for kjernefrukter til 

0,2 mg/kg. På grunnlag av de nye toksikologiske referanseverdiene anbefalte den å senke gjeldende grenseverdi for 

tomater til 0,3 mg/kg. 

7) Når det gjelder heksaklorbenzen, har alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder nevnte aktive 

stoff, blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 

bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoffer i vedlegg II og III, utgå. Nye 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 286 av 21.10.2016, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 18. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Efsas vitenskapelige rapporter finnes på: http://www.efsa.europa.eu.Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substance (3E)-3-decen-2-one (applied for as 3-decen-2-one). EFSA Journal 2015;13(1):3932 [43 s.]. 

(3) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acibenzolar-S-methyl. EFSA Journal 

2014;12(8):3691 [74 s.]. 

2019/EØS/47/47 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/595 

 

overvåkingsdata viser at restmengder forekommer på gresskarfrø på et nivå som er høyere enn bestemmelsesgrensen(1). 

Rester av heksaklorbenzen skyldes forurensning av jord på grunn av tidligere bruk av denne persistente forbindelsen. 

Den gjeldende grenseverdien på 0,05 mg/kg for gresskarfrø tar i tilstrekkelig grad høyde for forekomsten av 

heksaklorbenzen i nevnte produkt. Grenseverdien vil bli vurdert på nytt innen ti år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder produkter av animalsk opprinnelse, viser 

overvåkingsdata at det bør fastsettes lavere verdier enn bestemmelsesgrensen for muskler og melk fra alle arter. 

8) På grunnlag av Myndighetens konklusjoner, og idet det tas hensyn til andre faktorer som er relevante for saken, 

oppfyller de endringene av grenseverdiene som det er anmodet om, kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

9) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon, 

og det er tatt hensyn til deres merknader. 

10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres — 

11) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte bør denne forordning fastsette 

overgangsbestemmelser for produkter som er produsert før endringene av grenseverdiene som gjennomføres ved denne 

forordning, og der opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

12) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter som ble produsert før 10. mai 2017, unntatt når det gjelder acibenzolar-S-metyl i tomater. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 10. mai 2017. 

  

(1) The 2013 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2015;13(3):4038 [169 s.]. The 2012 European Union report 

on pesticide residues in food. EFSA Journal 2014;12(12):3942 [156 s.]. The 2011 European Union report on pesticide residues in food. 

EFSA Journal 2014;12(5):3694 [511 s.]. The 2010 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2013;11(3):3130 

[808 s.]. The 2009 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2011;9(11):2430 [225 s.]. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 17. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal kolonnene for acibenzolar-S-metyl og heksaklorbenzen lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 

A
ci

b
en

zo
la

r-
S

-m
et

y
l 

(s
u

m
m

en
 a

v
 

ac
ib

en
zo

la
r-

S
-m

et
y

l 
o
g

 

ac
ib

en
zo

la
rs

y
re

 (
fr

i 
o
g

 k
o
n

ju
g

er
t)

, 

u
tt

ry
k

t 
so

m
 a

ci
b

en
zo

la
r-

S
-m

et
y

l)
 

H
ek

sa
k
lo

rb
en

ze
n
 (

F
) 

(1) (2) (3) (4) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*) 

0110000 Sitrusfrukter 0,01(*)  

0110010 Grapefrukter   

0110020 Appelsiner   

0110030 Sitroner   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner   

0110990 Andre   

0120000 Nøtter   

0120010 Mandler 0,01(*)  

0120020 Paranøtter 0,01(*)  

0120030 Kasjunøtter 0,01(*)  

0120040 Kastanjer 0,01(*)  

0120050 Kokosnøtter 0,01(*)  

0120060 Hasselnøtter 0,1  

0120070 Macadamianøtter 0,01(*)  

0120080 Pekannøtter 0,01(*)  

0120090 Pinjekjerner 0,01(*)  

0120100 Pistasienøtter 0,01(*)  

0120110 Valnøtter 0,01(*)  

0120990 Andre 0,01(*)  
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0130000 Kjernefrukter 0,2  

0130010 Epler   

0130020 Pærer   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 Steinfrukter   

0140010 Aprikoser 0,2  

0140020 Kirsebær (søte) 0,01(*)  

0140030 Ferskener 0,2  

0140040 Plommer 0,01(*)  

0140990 Andre 0,01(*)  

0150000 Bær og små frukter 0,01(*)  

0151000 a) druer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) jordbær   

0153000 c) bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær   

0153030 Bringebær (røde og gule)   

0153990 Andre   

0154000 d) andre små frukter og bær   

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (svart og hvit)   

0154070 Azarolhagtorn   

0154080 Hyllebær   

0154990 Andre   
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0160000 Forskjellige frukter med   

0161000 a) spiselig skall 0,01(*)  

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat   

0161050 Stjernefrukt   

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon   

0161070 Jambolan   

0161990 Andre   

0162000 b) uspiselig skall, små 0,01(*)  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)   

0162020 Litchi/litchiplommer   

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja   

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki   

0162990 Andre   

0163000 c) uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer 0,01(*)  

0163020 Bananer 0,08  

0163030 Mango 0,6 (+)  

0163040 Papaya 0,01(*)  

0163050 Granatepler 0,01(*)  

0163060 Cherimoya 0,01(*)  

0163070 Guava 0,01(*)  

0163080 Ananas 0,01(*)  

0163090 Brødfrukter 0,01(*)  

0163100 Durian 0,01(*)  

0163110 Surannona/guanabana 0,01(*)  

0163990 Andre 0,01(*)  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  0,01(*) 

0210000 Rot- og knollvekster 0,01(*)  

0211000 a) poteter   
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0212000 b) tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot   

0213050 Jordskokk   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Hagereddiker   

0213090 Havrerot   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 Løk 0,01(*)  

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk/vårløk   

0220990 Andre   

0230000 Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) søtvierfamilien   

0231010 Tomater 0,3  

0231020 Grønnsakpaprika 0,01(*)  

0231030 Auberginer/eggplanter 0,01(*)  

0231040 Okra 0,01(*)  

0231990 Andre 0,01(*)  
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0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall 0,01(*)  

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar   

0232990 Andre   

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*)  

0233010 Meloner   

0233020 Kjempegresskar   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) sukkermais 0,01(*)  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*)  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*)  

0241000 a) blomsterkål   

0241010 Brokkoli   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål   

0242990 Andre   

0243000 c) bladkål   

0243010 Kinakål/pe-tsai   

0243020 Grønnkål   

0243990 Andre   

0244000 d) knutekål   

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster   

0251000 a) salat og salatplanter 0,3  

0251010 Vårsalat   

0251020 Salat   
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0251030 Bredbladet endiv   

0251040 Karse og andre spirer og skudd   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep/rucola   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)   

0251990 Andre   

0252000 b) spinat og lignende blader   

0252010 Spinat 0,3  

0252020 Portulakk 0,01(*)  

0252030 Mangold/bladbete 0,01(*)  

0252990 Andre 0,01(*)  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter 0,01(*)  

0254000 d) brønnkarse 0,01(*)  

0255000 e) sikori/julesalat 0,01(*)  

0256000 f) urter og spiselige blomster 0,3  

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri   

0256040 Persille   

0256050 Salvie   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian   

0256080 Basilikum og spiselige blomster   

0256090 Laurbærblad   

0256100 Estragon   

0256990 Andre   

0260000 Belgfrukter 0,01(*)  

0260010 Bønner (med belg)   

0260020 Bønner (uten belg)   

0260030 Erter (med belg)   

0260040 Erter (uten belg)   
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0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 Stengelgrønnsaker 0,01(*)  

0270010 Asparges   

0270020 Kardon   

0270030 Stilkselleri   

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel   

0270050 Artisjokker   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

0280000 Sopp, mose og lav 0,01(*)  

0280010 Dyrket sopp   

0280020 Viltvoksende sopp   

0280990 Mose og lav   

0290000 Alger og prokaryote organismer 0,01(*)  

0300000 BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner   

0300020 Linser   

0300030 Erter   

0300040 Lupiner/lupinbønner   

0300990 Andre   

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*)  

0401000 Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø  0,02(*) 

0401020 Peanøtter/jordnøtter  0,02(*) 

0401030 Valmuefrø  0,02(*) 

0401040 Sesamfrø  0,02(*) 

0401050 Solsikkefrø  0,02(*) 

0401060 Rapsfrø  0,02(*) 
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0401070 Soyabønner  0,02(*) 

0401080 Sennepsfrø  0,02(*) 

0401090 Bomullsfrø  0,02(*) 

0401100 Gresskarfrø  0,05 (+) 

0401110 Saflorfrø  0,02(*) 

0401120 Agurkurtfrø  0,02(*) 

0401130 Oljedodrefrø  0,02(*) 

0401140 Hampefrø  0,02(*) 

0401150 Ricinus  0,02(*) 

0401990 Andre  0,02(*) 

0402000 Oljeholdige frukter  0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Oljepalmefrø   

0402030 Oljepalmefrukter   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 KORN  0,01(*) 

0500010 Bygg 0,05  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01(*)  

0500030 Mais 0,01(*)  

0500040 Hirse 0,01(*)  

0500050 Havre 0,01(*)  

0500060 Ris 0,01(*)  

0500070 Rug 0,01(*)  

0500080 Sorghum 0,01(*)  

0500090 Hvete 0,05  

0500990 Andre 0,01(*)  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05(*) 0,02(*) 

0610000 Te   

0620000 Kaffebønner   
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0630000 Urtete fra   

0631000 a) blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Jamaicahibisk/roselle   

0631030 Rose   

0631040 Jasmin   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) blader og urter   

0632010 Jordbær   

0632020 Rooibos   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginseng   

0633990 Andre   

0639000 d) andre deler av planten   

0640000 Kakaobønner   

0650000 Johannesbrød   

0700000 HUMLE 0,05(*) 0,02(*) 

0800000 KRYDDER   

0810000 Frøkrydder 0,05(*) 0,02(*) 

0810010 Anis/anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Selleri   

0810040 Koriander   

0810050 Spisskummen   

0810060 Dill   

0810070 Fennikel   

0810080 Bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   
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0820000 Fruktkrydder 0,05(*) 0,02(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit   

0820070 Vanilje   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 Barkkrydder 0,05(*) 0,02(*) 

0830010 Kanel   

0830990 Andre   

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler   

0840010 Lakris 0,05(*) 0,02(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,02(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,02(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,02(*) 

0850000 Krydder i form av knopper 0,05(*) 0,02(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 Krydder i form av støvveier 0,05(*) 0,02(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 Krydder i form av frøkapper 0,05(*) 0,02(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   
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0900000 SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 Vev fra 0,02(*)  

1011000 a) svin   

1011010 Muskler  0 005(*) 

1011020 Fettvev  0,01(*) 

1011030 Lever  0,01(*) 

1011040 Nyrer  0,01(*) 

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1011990 Andre  0,01(*) 

1012000 b) storfe   

1012010 Muskler  0 005(*) 

1012020 Fettvev  0,01(*) 

1012030 Lever  0,01(*) 

1012040 Nyrer  0,01(*) 

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1012990 Andre  0,01(*) 

1013000 c) sau   

1013010 Muskler  0 005(*) 

1013020 Fettvev  0,01(*) 

1013030 Lever  0,01(*) 

1013040 Nyrer  0,01(*) 

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1013990 Andre  0,01(*) 
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1014000 d) geit   

1014010 Muskler  0 005(*) 

1014020 Fettvev  0,01(*) 

1014030 Lever  0,01(*) 

1014040 Nyrer  0,01(*) 

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1014990 Andre  0,01(*) 

1015000 e) dyr av hestefamilien   

1015010 Muskler  0 005(*) 

1015020 Fettvev  0,01(*) 

1015030 Lever  0,01(*) 

1015040 Nyrer  0,01(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1015990 Andre  0,01(*) 

1016000 f) fjørfe   

1016010 Muskler  0 005(*) 

1016020 Fettvev  0,01(*) 

1016030 Lever  0,01(*) 

1016040 Nyrer  0,01(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1016990 Andre  0,01(*) 

1017000 g) andre oppdrettede landdyr   

1017010 Muskler  0 005(*) 

1017020 Fettvev  0,01(*) 

1017030 Lever  0,01(*) 

1017040 Nyrer  0,01(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  0,01(*) 

1017990 Andre  0,01(*) 

1020000 Melk 0,01(*) 0 005(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   
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1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 Fugleegg 0,02(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,01(*) 

1050000 Amfibier og krypdyr 0,02(*) 0,01(*) 

1060000 Virvelløse landdyr 0,02(*) 0,01(*) 

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr 0,02(*) 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**)  Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

Acibenzolar-S-metyl (summen av acibenzolar-S-metyl og acibenzolarsyre (fri og konjugert), uttrykt som acibenzolar-S-metyl) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 

26. juni 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0163030 Mango 

(+)  Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot 

Heksaklorbenzen (F) 

(+)  Overvåkingsdata viser at det forekommer uunngåelig krysskontaminering som rammer gresskarfrø. Når grenseverdiene blir vurdert på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysninger som er tilgjengelige senest ti år etter kunngjøringen av denne forordning. 

0401100 Gresskarfrø 

(+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer 0840040) er den samme som for 

pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer 0213040) idet det tas hensyn til 

endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

0840040 Pepperrot» 
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2)  I del B i vedlegg III utgår kolonnen for heksaklorbenzen. 

3)  I vedlegg V tilføyes følgende kolonne for 3-decen-2-on: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for(a) 

3
-d

ec
en

-2
-o

n
 

(1) (2) (3) 

0100000 FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,1(*) 

0110000 Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukter  

0110020 Appelsiner  

0110030 Sitroner  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner  

0110990 Andre  

0120000 Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 Kjernefrukter  

0130010 Epler  

0130020 Pærer  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  
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0140000 Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søte)  

0140030 Ferskener  

0140040 Plommer  

0140990 Andre  

0150000 Bær og små frukter  

0151000 a) druer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) jordbær  

0153000 c) bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær  

0153030 Bringebær (røde og gule)  

0153990 Andre  

0154000 d) andre små frukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (grønne, røde og gule)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (svart og hvit)  

0154070 Azarolhagtorn  

0154080 Hyllebær  

0154990 Andre  

0160000 Forskjellige frukter med  

0161000 a) spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat  
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0161050 Stjernefrukt  

0161060 Kaki/kakiplomme/persimmon  

0161070 Jambolan  

0161990 Andre  

0162000 b) uspiselig skall, små  

0162010 Kiwifrukter (grønne, røde, gule)  

0162020 Litchi/litchiplommer  

0162030 Pasjonsfrukter/maracuja  

0162040 Fikenkaktus/kaktusfrukter  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki/Virginia-kaki  

0162990 Andre  

0163000 c) uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya  

0163070 Guava  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukter  

0163100 Durian  

0163110 Surannona/guanabana  

0163990 Andre  

0200000 GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,1(*) 

0210000 Rot- og knollvekster  

0211000 a) poteter  

0212000 b) tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  
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0213000 c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot  

0213050 Jordskokk  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Hagereddiker  

0213090 Havrerot  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 Løk  

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk/vårløk  

0220990 Andre  

0230000 Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) søtvierfamilien  

0231010 Tomater  

0231020 Grønnsakpaprika  

0231030 Auberginer/eggplanter  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar  

0232990 Andre  

0233000 c) gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner  

0233020 Kjempegresskar  



Nr. 47/614 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

(1) (2) (3) 

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) sukkermais  

0239000 e) andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica)  

0241000 a) blomsterkål  

0241010 Brokkoli  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål  

0242990 Andre  

0243000 c) bladkål  

0243010 Kinakål/pe-tsai  

0243020 Grønnkål  

0243990 Andre  

0244000 d) knutekål  

0250000 Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster  

0251000 a) salat og salatplanter  

0251010 Vårsalat  

0251020 Salat  

0251030 Bredbladet endiv  

0251040 Karse og andre spirer og skudd  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep/rucola  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Spede bladvekster (inkludert Brassica-arter)  

0251990 Andre  

0252000 b) spinat og lignende blader  

0252010 Spinat  

0252020 Portulakk  
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0252030 Mangold/bladbete  

0252990 Andre  

0253000 c) vindrueblader og lignende arter  

0254000 d) brønnkarse  

0255000 e) sikori/julesalat  

0256000 f) urter og spiselige blomster  

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri  

0256040 Persille  

0256050 Salvie  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian  

0256080 Basilikum og spiselige blomster  

0256090 Laurbærblad  

0256100 Estragon  

0256990 Andre  

0260000 Belgfrukter  

0260010 Bønner (med belg)  

0260020 Bønner (uten belg)  

0260030 Erter (med belg)  

0260040 Erter (uten belg)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 Stengelgrønnsaker  

0270010 Asparges  

0270020 Kardon  

0270030 Stilkselleri  

0270040 Søtfennikel/florentinsk fennikel  

0270050 Artisjokker  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  
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0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 Sopp, mose og lav  

0280010 Dyrket sopp  

0280020 Viltvoksende sopp  

0280990 Mose og lav  

0290000 Alger og prokaryote organismer  

0300000 BELGFRUKTER 0,1(*) 

0300010 Bønner  

0300020 Linser  

0300030 Erter  

0300040 Lupiner/lupinbønner  

0300990 Andre  

0400000 OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,1(*) 

0401000 Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Peanøtter/jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø  

0401110 Saflorfrø  

0401120 Agurkurtfrø  

0401130 Oljedodrefrø  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  
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0402000 Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Oljepalmefrø  

0402030 Oljepalmefrukter  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 KORN 0,1(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete og andre pseudokornarter  

0500030 Mais  

0500040 Hirse  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete  

0500990 Andre  

0600000 TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,1(*) 

0610000 Te  

0620000 Kaffebønner  

0630000 Urtete fra  

0631000 a) blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Jamaicahibisk/roselle  

0631030 Rose  

0631040 Jasmin  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) blader og urter  

0632010 Jordbær  

0632020 Rooibos  

0632030 Maté  

0632990 Andre  
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0633000 c) røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginseng  

0633990 Andre  

0639000 d) andre deler av planten  

0640000 Kakaobønner  

0650000 Johannesbrød  

0700000 HUMLE 0,1(*) 

0800000 KRYDDER 0,1(*) 

0810000 Frøkrydder  

0810010 Anis/anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Selleri  

0810040 Koriander  

0810050 Spisskummen  

0810060 Dill  

0810070 Fennikel  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 Fruktkrydder  

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit  

0820070 Vanilje  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 Barkkrydder  

0830010 Kanel  

0830990 Andre  
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(1) (2) (3) 

0840000 Krydder i form av røtter og jordstengler  

0840010 Lakris  

0840020 Ingefær  

0840030 Gurkemeie (kurkuma)  

0840040 Pepperrot  

0840990 Andre  

0850000 Krydder i form av knopper  

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 Krydder i form av støvveier  

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 Krydder i form av frøkapper  

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 SUKKERPLANTER 0,1(*) 

0900010 Sukkerbeterøtter  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 0,1(*) 

1010000 Vev fra  

1011000 a) svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fettvev  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1011990 Andre  

1012000 b) storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fettvev  
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(1) (2) (3) 

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1012990 Andre  

1013000 c) sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fettvev  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1013990 Andre  

1014000 d) geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fettvev  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1014990 Andre  

1015000 e) dyr av hestefamilien  

1015010 Muskler  

1015020 Fettvev  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1015990 Andre  

1016000 f) fjørfe  

1016010 Muskler  

1016020 Fettvev  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1016990 Andre  

1017000 g) andre oppdrettede landdyr  

1017010 Muskler  

1017020 Fettvev  
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(1) (2) (3) 

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer)  

1017990 Andre  

1020000 Melk  

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 Fugleegg  

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 Honning og andre biavlsprodukter  

1050000 Amfibier og krypdyr  

1060000 Virvelløse landdyr  

1070000 Viltlevende landlevende virveldyr  

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til 

vedlegg I.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1834 

av 17. oktober 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet monepantel(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder (heretter kalt 

«grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i veterinærpreparater for dyr bestemt 

til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2) inneholder farmakologisk virksomme stoffer og 

deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse. 

3) Monepantel er for tiden oppført i tabellen som et tillatt stoff i muskler, fett, lever, nyrer og melk fra sau og geit. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor («EMA» – European Medicines Agency) om utvidelse av 

den eksisterende posten for monepantel til å omfatte storfe. 

5) EMA har på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater anbefalt å fastsette en grenseverdi for 

monepantel i vev fra storfe, unntatt dyr som gir melk beregnet på konsum. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal EMA overveie å bruke grenseverdier som er fastsatt for et 

farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier 

som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter. 

7) EMA har vurdert at det på nåværende tidspunkt ikke er hensiktsmessig å ekstrapolere grenseverdien for monepantel i 

melk fra sau og geit til melk fra storfe på grunn av utilstrekkelige data. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde den 

nye grenseverdien. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 280 av 18.10.2016, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 20. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2019/EØS/47/48 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 17. desember 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 17. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet monepantel lyde: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyrearter Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar 

med artikkel 14 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Monepantel Monepantelsulfon Sau, geit 700 μg/kg 

7000 μg/kg 

5000 μg/kg 

2000 μg/kg 

170 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Melk 

INGEN ANGIVELSE Parasittmidler / midler mot 

endoparasitter» 

Storfe 300 μg/kg 

7000 μg/kg 

2000 μg/kg 

1000 μg/kg 

Muskler 

Fett 

Lever 

Nyrer 

Skal ikke brukes til dyr som 

gir melk beregnet på konsum 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1936 

av 4. november 2016 

om godkjenning av kalsiumoksid (brent kalk) som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 3(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter kalsiumoksid (brent 

kalk). 

2) Kalsiumoksid (brent kalk) er vurdert i samsvar med artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3) til 

bruk i produkter av produkttype 2, desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet på bruk direkte på 

mennesker eller dyr, og produkttype 3, veterinærhygiene, som beskrevet i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer 

produkttype 2 og 3 som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Det forente kongerike ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med 

sine anbefalinger 19. september 2011. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

14. april 2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 2 og 3 som inneholder kalsiumoksid (brent kalk), forventes å 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 i direktiv 98/8/EF, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår for bruk er oppfylt. 

6) Kalsiumoksid (brent kalk) bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 2 og 3, forutsatt at visse 

spesifikasjoner og vilkår er oppfylt. 

7) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Kalsiumoksid (brent kalk) godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 3, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 5.11.2016, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 21. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/47/49 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det 

aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Kalsiumoksid 

(brent kalk) 

IUPAC-betegnelse: 

Kalsiumoksid 

EF-nr.: 215-138-9 

CAS-nr.: 1305-78-8 

800 g/kg 

(Verdien angir innholdet 

av Ca uttrykt som CaO.) 

1. mai 2018 30. april 2028 2 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad 

om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene 

som er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

industrielle brukere og yrkesbrukere. 

3 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1) Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad 

om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2) På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene 

som er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

yrkesbrukere. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan 

ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



Nr. 47/628 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2288 

av 16. desember 2016 

om godkjenning av piperonylbutoksid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på  

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter piperonylbutoksid. 

2) Piperonylbutoksid er vurdert til bruk i produkter av type 18, insektmidler, middmidler og produkter til å bekjempe andre 

leddyr, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Hellas ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapporten sammen med sine 

anbefalinger 29. mai 2015. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

16. juni 2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende myndighets 

konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder piperonylbutoksid, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

for bruk er oppfylt. 

6) Piperonylbutoksid bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

er oppfylt. 

7) Ettersom piperonylbutoksid oppfyller kriteriene for klassifisering som svært persistent (vP) i samsvar med vedlegg XIII 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3), bør behandlede produkter som er behandlet med eller 

inneholder piperonylbutoksid, være behørig merket når de bringes i omsetning. 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Piperonylbutoksid godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 17.12.2016, s. 65, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 22. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksis-

terende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt  

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om  

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1). 

2019/EØS/47/50 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 16. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Piperonyl-

butoksid 

IUPAC-betegnelse: 

5-{[2-(2-butoksyetoksy) 

etoksy]metyl}-6-propyl-

1,3-benzodioksol 

EF-nr.: 200-076-7 

CAS-nr.: 51-03-6 

94 vektprosent 1. juli 2018 30. juni 2028 18 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko og 

virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om godkjenning, 

men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive  

stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er 

vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) overflatevann og sediment for produkter som brukes innendørs til 

tåkesprøyting, 

b) overflatevann, sediment og jordbunn for produkter som brukes 

utendørs til tåkesprøyting, 

3. For produkter som kan føre til rester i næringsmidler eller fôrvarer, skal 

behovet for å fastsette nye eller endre eksisterende grenseverdier i  

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009(2) 

eller europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005(3) 

vurderes, og det skal eventuelt treffes hensiktsmessige risikoreduse-

rende tiltak for å sikre at gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende vilkår: 

Den personen som er ansvarlig for å bringe i omsetning et behandlet 

produkt som er behandlet med eller inneholder piperonylbutoksid, skal 

påse at etiketten til det behandlede produktet inneholder opplysningene 

oppført i artikkel 58 nr. 3 annet ledd i forordning (EU) nr. 528/2012. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan 

ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/631 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2289 

av 16. desember 2016 

om godkjenning av epsilon-momfluortrin som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 90 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) mottok Det forente kongerike 29. mai 

2013 en søknad om oppføring av det aktive stoffet epsilon-momfluortrin i direktivets vedlegg I til bruk i produkttype 18, 

insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som 

tilsvarer produkttype 18 som definert i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

2) Det forente kongerike framla vurderingsrapporten sammen med sine anbefalinger 6. oktober 2015 i samsvar med 

artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Komiteen for biocidprodukter avga 16. juni 2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn til 

vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

4) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 18 som inneholder epsilon-momfluortrin, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

for bruk er oppfylt. 

5) Epsilon-momfluortrin bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at visse spesifikasjoner og 

vilkår er oppfylt. 

6) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Epsilon-momfluortrin godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 18, forutsatt at spesifikasjonene og 

vilkårene fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 17.12.2016, s. 68, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 22. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/47/51 



Nr. 47/632 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

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

Utferdiget i Brussel 16. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for det aktive 

stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

epsilon-

momfluortrin 

IUPAC-betegnelse: 

Alle isomerer: 2,3,5,6-tetrafluor- 

4-(metoksymetyl)benzyl (EZ)-

(1RS,3RS;1SR,3SR)-3-(2-cyano-

prop-1-enyl)-2,2-dimetyl-

syklopropankarboksylat 

RTZ-isomer: 2,3,5,6-tetrafluor- 

4-(metoksymetyl)benzyl (Z)-

(1R,3R)-3-(2-cyanoprop-1-enyl)-

2,2-dimetylsyklopropankarbok-

sylat 

EF-nr: intet 

CAS-nr.: 

Alle isomerer: 609346-29-4 

RTZ-isomer: 1065124-65-3 

Alle isomerer: 93 vektprosent 

RTZ-isomerer: 82,5 vektprosent 

1. juli 2017 30. juni 2027 18 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende 

vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til 

eksponering, risiko og virkning knyttet til bruk som 

omfattes av en søknad om godkjenning, men som ikke 

er tatt i betraktning i risikovurderingen av det aktive 

stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruks-

områdene som er vurdert, skal produktvurderingen ta 

særlig hensyn til overflatevann, sediment og jordbunn 

for produkter som brukes i) innendørs til å spraye i 

rom og ii) utendørs til å spraye på overflater. 

3. For produkter som kan føre til rester i næringsmidler 

eller fôrvarer, skal behovet for å fastsette nye eller 

endre eksisterende grenseverdier i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/ 

2009(2) eller europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005(3) vurderes, og det skal eventuelt 

treffes hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å 

sikre at gjeldende grenseverdier ikke overskrides. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan 

ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse, om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 152 av 16.6.2009, 

s. 11). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1). 

 



Nr. 47/634 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2290 

av 16. desember 2016 

om godkjenning av pereddiksyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 11 og 12(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 89 nr. 1 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014(2) ble det opprettet en liste over eksisterende aktive stoffer som 

skal vurderes med henblikk på mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter pereddiksyre. 

2) Pereddiksyre er vurdert til bruk i produkter av type 11, konserveringsmidler for væsker i kjøle- og prosessystemer, og av 

type 12, slimmidler, som beskrevet i vedlegg V til forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Finland ble utpekt til vurderende vedkommende myndighet og framla vurderingsrapportene sammen med sine 

anbefalinger 3. juli 2015. 

4) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 avga Komiteen for biocidprodukter  

14. juni 2016 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelser, der det var tatt hensyn til vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

5) I henhold til nevnte uttalelser kan biocidprodukter av type 11 og 12 som inneholder pereddiksyre, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

for bruk er oppfylt. 

6) Pereddiksyre bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 11 og 12, forutsatt at visse spesifikasjoner og 

vilkår er oppfylt. 

7) Pereddiksyre er en vandig løsning som inneholder eddiksyre og hydrogenperoksid. På grunn av forekomsten av 

hydrogenperoksid, som kan brukes til framstilling av utgangsstoffer for eksplosiver, bør godkjenninger av 

biocidprodukter som inneholder pereddiksyre, ikke berøre europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013(3). 

8) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 17.12.2016, s. 71, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 22. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle 

eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 av 10.10.2014,  

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver 

(EUT L 39 av 9.2.2013, s. 1). 

2019/EØS/47/52 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/635 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Pereddiksyre godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 11 og 12, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 16. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 
Minste renhetsgrad for det aktive stoffet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

Pereddiksyre IUPAC-betegnelse: 

Peroksyeddiksyre 

EF-nr.: 201-186-8 

CAS-nr.: 79-21-0 

Spesifikasjonen bygger på utgangs-

materialene hydrogenperoksid og 

eddiksyre, som brukes til å produsere 

pereddiksyre. 

Pereddiksyre er en vandig løsning 

som inneholder eddiksyre og 

hydrogenperoksid. 

1. juli 2018 30. juni 2028 11 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko 

og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om god-

kjenning, men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av 

det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På grunn av forekomsten av hydrogenperoksid berører god-

kjenninger av biocidprodukter ikke forordning (EU) nr. 98/2013. 

3. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er 

vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til 

a) industrielle brukere og yrkesbrukere, 

b) sjøvann for produkter som brukes i åpne kjølesystemer, 

c) jordbunn og overflatevann for produkter som brukes i store, 

åpne kjølesystemer med resirkulering. 

12 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, risiko 

og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad om god-

kjenning, men som ikke er tatt i betraktning i risikovurderingen av 

det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På grunn av forekomsten av hydrogenperoksid berører god-

kjenninger av biocidprodukter ikke forordning (EU) nr. 98/2013. 

3. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som er 

vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til industrielle 

brukere og yrkesbrukere. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan 

ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/637 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2291 

av 16. desember 2016 

om godkjenning av L(+)-melkesyre som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 90 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 11 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(2) mottok Tyskland 29. august 2013 en 

søknad om oppføring av det aktive stoffet L(+)-melkesyre i direktivets vedlegg I til bruk i produkttype 1, hygiene for 

mennesker, som definert i vedlegg V til nevnte direktiv, som tilsvarer produkttype 1 som definert i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

2) Tyskland framla vurderingsrapporten sammen med sine anbefalinger 5. februar 2015 i samsvar med artikkel 90 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Komiteen for biocidprodukter avga 10. desember 2015 Det europeiske kjemikaliebyrås uttalelse, der det var tatt hensyn 

til vurderende vedkommende myndighets konklusjoner. 

4) I henhold til nevnte uttalelse kan biocidprodukter av type 1 som inneholder L(+)-melkesyre, forventes å oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 528/2012, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår 

for bruk er oppfylt. 

5) L(+)-melkesyre bør derfor godkjennes til bruk i biocidprodukter av type 1, forutsatt at visse spesifikasjoner og vilkår er 

oppfylt. 

6) Det bør fastsettes en rimelig frist før et aktivt stoff godkjennes, slik at berørte parter kan treffe de forberedende tiltak 

som er nødvendige for å oppfylle de nye kravene. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

L(+)-melkesyre godkjennes som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, forutsatt at spesifikasjonene og vilkårene 

fastsatt i vedlegget er oppfylt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 17.12.2016, s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 22. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter (EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1). 

2019/EØS/47/53 



Nr. 47/638 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 16. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste renhetsgrad for 

det aktive stoffet(1) 
Godkjenningsdato 

Godkjenningen 

utløper 
Produkttype Særlige vilkår 

L(+)-melkesyre IUPAC-betegnelse: 

(S)-2-hydroksypropansyre 

EF-nr.: 201-196-2 

CAS-nr.: 79-33-4 

95,5 vektprosent 1. juli 2017 30. juni 2027 1 Godkjenningene av biocidprodukter omfattes av følgende vilkår: 

1. Produktvurderingen skal ta særlig hensyn til eksponering, 

risiko og virkning knyttet til bruk som omfattes av en søknad 

om godkjenning, men som ikke er tatt i betraktning i 

risikovurderingen av det aktive stoffet på unionsplan. 

2. På bakgrunn av risikoene som er påvist for bruksområdene som 

er vurdert, skal produktvurderingen ta særlig hensyn til ikke-

yrkesbrukere. 

(1) Renheten angitt i denne kolonnen var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble vurdert i samsvar med artikkel 89 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan 

ha samme eller en annen renhetsgrad dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte aktive stoffet. 

 



Nr. 47/640 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/950 

av 15. juni 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene 

for de aktive stoffene 2,4-DB, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 

(DSM 9660), cyazofamid, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, 

foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, isoksaflutol, linuron, maleinhydrasid, mesotrion, 

oksasulfuron, pendimetalin, pikoksystrobin, siltiofam og trifloksystrobin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 17 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(2) angis de aktive stoffene som 

anses som godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene karfentrazon-etyl, cyazofamid, etofumesat, fenamidon, foramsulfuron, 

imazamox, isoksaflutol, linuron, mesotrion, oksasulfuron, pendimetalin og trifloksystrobin ble unntatt fra kommisjons-

forordning (EU) nr. 823/2012(3). Godkjenningen av disse stoffene utløper 31. juli 2016. 

3) Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,4-DB, beta-cyflutrin, Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 

(DSM 9660), deltametrin, dimetenamid-P, flufenacet, flurtamon, fostiazat, jodsulfuron, iprodion, maleinhydrasid, 

pikoksystrobin og siltiofam ble unntatt fra forordning (EU) nr. 823/2012. Godkjenningen av disse stoffene utløper  

31. oktober 2016. 

4) Det er inngitt søknader om fornyet godkjenning av nevnte stoffer i samsvar med Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 844/2012(4). 

5) Ettersom vurderingen av stoffene er blitt forsinket av årsaker som ligger utenfor søkernes kontroll, er det sannsynlig at 

godkjenningene av nevnte aktive stoffer vil utløpe før det treffes en beslutning om fornyelse. Det er derfor nødvendig å 

forlenge godkjenningsperiodene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 16.6.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 24. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 823/2012 av 14. september 2012 om unntak fra gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn 

til utløpsdatoene for godkjenning av de aktive stoffene 2,4-DB, benzosyre, beta-cyflutrin, karfentrazon-etyl, Coniothyrium minitans 

stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyflutrin, deltametrin, dimetenamid-P, etofumesat, etoksysulfuron, fenamidon, 

flazasulfuron, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fostiazat, imazamox, jodsulfuron, iprodion, isoksaflutol, linuron, maleinhydrasid, 

mekoprop, mekoprop-P, mesosulfuron, mesotrion, oksadiargyl, oksasulfuron, pendimetalin, pikoksystrobin, propikonazol, propineb, 

propoksykarbason, propyzamid, pyraklostrobin, siltiofam, trifloksystrobin, warfarin og zoksamid (EUT L 250 av 15.9.2012, s. 13). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 av 18. september 2012 om fastsettelse av de bestemmelsene som er 

nødvendige for gjennomføring av framgangsmåten for fornyelse for aktive stoffer som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 26). 

2019/EØS/47/54 
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6) Med tanke på formålet med artikkel 17 første ledd i forordning (EF) nr. 1107/2009 vil Kommisjonen i tilfeller der den 

vedtar en forordning om at godkjenningen av et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning ikke fornyes fordi 

godkjenningskriteriene ikke er oppfylt, fastsette utløpsdatoen til samme dato som gjaldt før ikrafttredelsen av denne 

forordning, eller til ikrafttredelsesdatoen for forordningen om at godkjenningen av det aktive stoffet ikke fornyes, 

avhengig av hvilken dato som faller sist. Dersom Kommisjonen vedtar en forordning om fornyelse av godkjenningen av 

et aktivt stoff nevnt i vedlegget til denne forordning, skal den, avhengig av omstendighetene, bestrebe seg på å fastsette 

den tidligst mulige anvendelsesdatoen. 

7) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 15. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I rad 29 om etofumesat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2017». 

2)  I rad 40 om deltametrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2017». 

3)  I rad 41 om imazamox endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2017». 

4)  I rad 42 om oksasulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2017». 

5)  I rad 44 om foramsulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2017». 

6)  I rad 46 om cyazofamid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2017». 

7)  I rad 47 om 2,4-DB endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2017». 

8)  I rad 48 om beta-cyflutrin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2017». 

9)  I rad 50 om iprodion endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2017». 

10)  I rad 51 om linuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2017». 

11)  I rad 52 om maleinhydrasid endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2017». 

12)  I rad 53 om pendimetalin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2017». 

13)  I rad 59 om trifloksystrobin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2017». 

14)  I rad 60 om karfentrazon-etyl endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2017». 

15)  I rad 61 om mesotrion endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2017». 

16)  I rad 62 om fenamidon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2017». 

17)  I rad 63 om isoksaflutol endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. juli 2017». 

18)  I rad 64 om flurtamon endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2017». 

19)  I rad 65 om flufenacet endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2017». 

20)  I rad 66 om jodsulfuron endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2017». 

21)  I rad 67 om dimetenamid-p endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2017». 

22)  I rad 68 om pikoksystrobin endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2017». 

23)  I rad 69 om fostiazat endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2017». 

24)  I rad 70 om siltiofam endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen utløper», til «31. oktober 2017». 

25)  I rad 71 om Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 9660) endres datoen i sjette kolonne, «Godkjenningen 

utløper», til «31. oktober 2017». 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/952 

av 15. juni 2016 

om godkjenning av det aktive stoffet med lav risiko Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 22 nr. 1 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Frankrike 9. april 2013 en søknad fra 

Agrolevures et Dérivés om godkjenning av det aktive stoffet Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02. I samsvar med 

artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Frankrike som rapporterende medlemsstat søkeren, de andre 

medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») 

15. oktober 2013 om at søknaden kunne behandles. 

2) Rapporterende medlemsstat framla 4. desember 2014 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det ble vurdert om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

3) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form 

av et ajourført utkast til vurderingsrapport 14. september 2015. 

4) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 3. desember 2015 om sin konklusjon om hvorvidt 

det aktive stoffet Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

5) Kommisjonen framla 7. mars 2016 den sammenfattende rapporten om Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 for 

Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av 

Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 som et aktivt stoff med lav risiko. 

6) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

7) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de 

bruksområdene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. Disse godkjenningskriteriene anses 

derfor for å være oppfylt. Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 bør derfor godkjennes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 16.6.2016, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 24. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2015, 13(12):4322. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/47/55 
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8) Kommisjonen anser videre at Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 er et aktivt stoff med lav risiko i henhold til 

artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 er ikke et stoff som skaper 

bekymring, og det oppfyller vilkårene i nr. 5 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Saccharomyces cerevisiae 

stamme LAS02 er en naturlig forekommende gjær som er i utstrakt bruk i næringsmidler. Den er også utbredt i miljøet. 

Tilleggseksponeringen mennesker, dyr og miljøet utsettes for via bruksområdene godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 1107/2009 forventes å være ubetydelig sammenlignet med forventet eksponering i realistiske naturlige situasjoner. 

9) Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 bør derfor godkjennes som et stoff med lav risiko i en periode på 15 år.  

I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av et aktivt stoff med lav risiko 

Det aktive stoffet Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte 

vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 15. juni 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 

Deponeringsnummer i Pasteur-instituttets 

samling «Collection Nationale de Cultures 

de Microorganismes» (CNCM): CNCM  

I-3936 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon:  

1 × 1013 KDE/kg 

6. juli 2016 6. juli 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 

29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til 

konklusjonene i den sammenfattende rapporten om Saccharomy-

ces cerevisiae stramme LAS02, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og arbeidstakere, 

idet det tas hensyn til at Saccharomyces cerevisiae stamme 

LAS02 skal betraktes som potensielt sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Produsenten skal sikre at miljøforhold opprettholdes nøye, og at 

det foretas kvalitetskontrollanalyse under framstillings-

prosessen. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del D i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato 
Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«6 Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 

Deponeringsnummer i Pasteur-instituttets 

samling «Collection Nationale de Cultures 

de Microorganismes» (CNCM): CNCM  

I-3936 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon:  

1 × 1013 KDE/kg 

6. juli 2016 6. juli 2031 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om Saccharomyces 

cerevisiae stramme LAS02, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene 

rette særlig oppmerksomhet mot vern av brukere og 

arbeidstakere, idet det tas hensyn til at Saccharomy-

ces cerevisiae stamme LAS02 skal betraktes som 

potensielt sensibiliserende. Bruksvilkårene skal om 

nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Produsenten skal sikre at miljøforhold opprettholdes 

nøye, og at det foretas kvalitetskontrollanalyse under 

framstillingsprosessen.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1424 

av 25. august 2016 

om fornyet godkjenning av det aktive stoffet tifensulfuron-metyl i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 20 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Godkjenningen av det aktive stoffet tifensulfuron-metyl, som fastsatt i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 540/2011(2), utløper 30. juni 2017. 

2) Det er inngitt en søknad om fornyet oppføring av tifensulfuron-metyl i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(3) i 

samsvar med artikkel 4 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010(4) innen fristen fastsatt i nevnte artikkel. 

3) Søkeren framla den utfyllende dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr. 1141/2010. 

Rapporterende medlemsstat fant at søknaden var fullstendig. 

4) Rapporterende medlemsstat utarbeidet en vurderingsrapport om fornyelse i samråd med medrapporterende medlemsstat 

og framla den for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») og Kommi-

sjonen 17. juli 2014. 

5) Myndigheten formidlet nevnte rapport til søkeren og medlemsstatene for kommentarer og oversendte mottatte 

kommentarer til Kommisjonen. Myndigheten gjorde også den utfyllende dokumentasjonen tilgjengelig for 

allmennheten. 

6) Myndigheten meddelte 15. juli 2015 Kommisjonen sin konklusjon(5) om hvorvidt tifensulfuron-metyl kan forventes å 

oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Kommisjonen framla utkastet til 

sammenfattende rapport om tifensulfuron-metyl for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr  

8. mars 2016. 

7) Det er fastslått med hensyn til ett eller flere representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder 

det aktive stoffet, at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt. Disse 

godkjenningskriteriene anses derfor for å være oppfylt.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 231 av 26.8.2016, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 24. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av plantevernmidler (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1141/2010 av 7. desember 2010 om fastsettelse av framgangsmåten for fornyet oppføring av annen 

gruppe aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om utarbeiding av listen over disse stoffene (EUT L 322 av 8.12.2010, 

s. 10). 

(5) EFSA Journal 2015; 13(7): 4201. Tilgjengelig på internett: www.efsa.europa.eu 

2019/EØS/47/56 
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8) Godkjenningen av tifensulfuron-metyl bør derfor fornyes. 

9) Risikovurderingen i forbindelse med fornyelse av godkjenningen av tifensulfuron-metyl er basert på et begrenset antall 

representative bruksområder, som imidlertid ikke begrenser bruksområdene som plantevernmidler som inneholder 

tifensulfuron-metyl, kan godkjennes for. Begrensningen til bruk som ugressmiddel bør derfor ikke opprettholdes. 

10) I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 6, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det fastsettes visse vilkår. Særlig bør det kreves 

ytterligere bekreftende opplysninger. 

11) I samsvar med artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med forordningens artikkel 13 nr. 4, bør 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres. 

12) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/549(1) ble godkjenningsperioden for tifensulfuron-metyl 

forlenget til 30. juni 2017 for å gjøre det mulig å fullføre fornyelsesprosessen før stoffets godkjenning utløp. Ettersom 

en beslutning om fornyelse er blitt truffet før den forlengede utløpsdatoen, bør denne forordning imidlertid få 

anvendelse fra 1. november 2016. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Fornyelse av godkjenning av aktivt stoff 

Godkjenningen av det aktive stoffet tifensulfuron-metyl, som oppført i vedlegg I, fornyes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelsesdato 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. november 2016. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/549 av 8. april 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene bentazon, cyhalofop-butyl, dikvat, famoksadon, flumioksazin, 

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), metalaksyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, tiabendazol og tifensulfuron-metyl (EUT L 95 

av 9.4.2016, s. 4). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 25. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Tifensulfuron-metyl 

CAS-nr. 79277-27-3 

CIPAC-nr. 452 

metyl 3-(4-metoksy-6-metyl-

1,3,5-triazin-2-ylkarbamoyl-

sulfamoyl)tiofen-2-karbok-

sylat 

≥ 960 g/kg 1. november 

2016 

31. oktober 

2031 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

tifensulfuron-metyl, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot 

følgende: 

— vern av grunnvannet, 

— vern av planter utenfor målgruppen og vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak og en plikt til å 

overvåke grunnvannet. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten bekreftende 

opplysninger med hensyn til: 

1)  fravær av genotoksisitet hos metabolitten IN-A4098 og dens derivater IN-B5528,  

IN-A5546 og IN-W8268, 

2)  mekanistiske data for å utelukke en hormonmediert årsakssammenheng for utvikling av 

brystkjerteltumorer, 

3)  risikoen som tifensulfuron-metyl og metabolitt IN-D8858 utgjør for vannorganismer, og 

risikoen som metabolitt IN-JZ789 og 2-syre-3-triuret utgjør for jordorganismer, 

4)  relevansen av metabolittene IN-A4098, IN-L9223 og IN-JZ789 dersom tifensulfuron-

metyl klassifiseres som reproduksjonstoksisk i kategori 2 i henhold til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2), og risikoen for at nevnte metabolitter forurenser 

grunnvannet. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i nr. 1 innen 31. mars 2017, de som 

kreves i nr. 2 og 3 innen 30. juni 2017, og de som kreves i nr. 4, innen seks måneder etter å 

ha blitt underrettet om beslutningen om klassifisering av tifensulfuron-metyl. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 

1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I del A utgår post 26 om tifensulfuron-metyl. 

2)  I del B tilføyes følgende post: 

Num-

mer 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«104 Tifensulfuron-metyl 

CAS-nr. 79277-27-3 

CIPAC-nr. 452 

metyl 3-(4-metoksy-6-

metyl-1,3,5-triazin-2-

ylkarbamoyl-

sulfamoyl)tiofen-2-

karboksylat 

≥ 960 g/kg 1. november 

2016 

31. oktober 

2031 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i den 

sammenfattende rapporten om tifensulfuron-metyl, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet 

mot følgende: 

— vern av grunnvannet, 

— vern av planter utenfor målgruppen og vannorganismer. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak og en plikt til å 

overvåke grunnvannet. 

Søkeren skal framlegge for Kommisjonen, medlemsstatene og Myndigheten 

bekreftende opplysninger med hensyn til: 

1)  fravær av genotoksisitet hos metabolitten IN-A4098 og dens derivater  

IN-B5528, IN-A5546 og IN-W8268, 

2)  mekanistiske data for å utelukke en hormonmediert årsakssammenheng for 

utvikling av brystkjerteltumorer, 

3)  risikoen som tifensulfuron-metyl og metabolitt IN-D8858 utgjør for vannor-

ganismer, og risikoen som metabolitt IN-JZ789 og 2-syre-3-triuret utgjør for 

jordorganismer, 

4)  relevansen av metabolittene IN-A4098, IN-L9223 og IN-JZ789 dersom 

tifensulfuron-metyl klassifiseres som reproduksjonstoksisk i kategori 2 i henhold 

til forordning (EF) nr. 1272/2008, og risikoen for at nevnte metabolitter 

forurenser grunnvannet. 

Søkeren skal framlegge opplysningene som kreves i nr. 1 innen 31. mars 2017, de 

som kreves i nr. 2 og 3 innen 30. juni 2017, og de som kreves i nr. 4, innen seks 

måneder etter å ha blitt underrettet om beslutningen om klassifisering av 

tifensulfuron-metyl.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

 



Nr. 47/652 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1429 

av 26. august 2016 

om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Frankrike 28. juni 2013 en søknad fra BASF 

Agricultural Specialities Ltd om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Frankrike som rapporterende medlemsstat søkeren, de 

andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») 4. september 2013 om at søknaden kunne behandles. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 5. januar 2015 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det ble vurdert om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form 

av et ajourført utkast til vurderingsrapport 21. september 2015. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 4. desember 2015 om sin konklusjon(2) om 

hvorvidt det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene 

fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009. Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 232 av 27.8.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 24. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2016. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600». EFSA Journal 2016;14(1):4359, 37 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4359. 

2019/EØS/47/57 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/653 

 

6) Kommisjonen framla 8. mars 2016 den sammenfattende rapporten om Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 for 

Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr sammen med utkastet til denne forordning om godkjenning av 

Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten. 

8) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de bruks-

områdene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. 

9) Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 bør derfor godkjennes. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

11) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) endres. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i 

nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 26. august 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

Bacillus amyloliquefaciens stamme 

MBI 600. 

Deponeringsnummer i «National 

Collection of Industrial, Marine and 

Food Bacteria Ltd (NCIMB)», Skottland: 

NCIMB 12376 

Deponeringsnummer i «American Type 

Culture Collection (ATCC)»: SD-1414 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 

5,0 × 1014 KDE/kg 

16. september 2016 16. september 2026 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, særlig tillegg I 

og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot følgende: 

a)  spesifikasjonen av det tekniske materialet, slik det 

framstilles kommersielt, herunder en fullstendig 

karakterisering av urenheter og metabolitter, 

b)  vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på at Bacillus 

amyloliquefaciens stamme MBI 600 skal anses som 

potensielt sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Produsenten skal sikre at miljøforhold opprettholdes nøye, og 

at det foretas kvalitetskontrollanalyse under framstillings-

prosessen. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

 Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Godkjenningen utløper Særlige bestemmelser 

«101 Bacillus amyloliquefaciens 

stamme MBI 600. 

Deponeringsnummer i «National 

Collection of Industrial, Marine 

and Food Bacteria Ltd 

(NCIMB)», Skottland: NCIMB 

12376 

Deponeringsnummer i «American 

Type Culture Collection 

(ATCC)»: SD-1414 

Ikke relevant Minstekonsentrasjon: 

5,0 × 1014 KDE/kg 

16. september 2016 16. september 2026 Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene 

nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklusjonene i 

den sammenfattende rapporten om Bacillus amyloli-

quefaciens stamme MBI 600, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlems-

statene rette særlig oppmerksomhet mot følgende: 

a)  spesifikasjonen av det tekniske materialet, slik 

det framstilles kommersielt, herunder en 

fullstendig karakterisering av urenheter og 

metabolitter, 

b)  vern av brukere og arbeidstakere, med tanke på 

at Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI  

600 skal anses som potensielt sensibiliserende. 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte 

risikoreduserende tiltak. 

Produsenten skal sikre at miljøforhold opprettholdes 

nøye, og at det foretas kvalitetskontrollanalyse 

under framstillingsprosessen.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1978 

av 11. november 2016 

om godkjenning av basisstoffet solsikkeolje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 4. september 2015 en søknad fra 

Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om godkjenning av solsikkeolje som basisstoff. De 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om solsikkeolje 11. april 2016(2). Kommisjonen 

framla sin sammenfattende rapport(3) og et utkast til denne forordning for Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr 12. juli 2016 og avsluttet dem til komiteens møte 7. oktober 2016. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at solsikkeolje oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til plantevernformål, 

men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet og vann. Det bør derfor anses som et 

basisstoff. 

4) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at solsikkeolje generelt kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009/EF, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og beskrevet 

i Kommisjonens sammenfattende rapport. Solsikkeolje bør derfor godkjennes som basisstoff. 

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med forordningens artikkel 6 og på 

bakgrunn av den aktuelle vitenskapelige og tekniske kunnskap er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår for 

godkjenning av stoffet som framgår av vedlegg I til denne forordning. 

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(5) endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 12.11.2016, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 26. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2016. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and 

EFSA on the basic substance application for sunflower oil for use in plant protection as insecticide on fruit trees, grapevine, potato, 

vegetables and post-harvest treatment on stored grains and as fungicide on vegetables and grapevine. EFSA supporting publication 

2016:EN-1023.  

51 s. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i 

næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

2019/EØS/47/58 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Stoffet solsikkeolje, som angitt i vedlegg I, godkjennes som basisstoff på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 11. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

Solsikkeolje 

CAS-nr.: 8001-21-6 

Solsikkeolje Næringsmiddelkvalitet 2. desember 2016 Solsikkeolje skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den sammenfattende 

rapporten om solsikkeolje (SANTE/10875/2016), særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 

VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnumre 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

«12 Solsikkeolje 

CAS-nr.: 8001-21-6 

Solsikkeolje Næringsmiddelkvalitet 2. desember 2016 Solsikkeolje skal brukes på de særlige vilkårene angitt i den 

sammenfattende rapporten om solsikkeolje (SANTE/10875/2016), 

særlig tillegg I og II.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/635 

av 22. april 2016 

om endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000 med hensyn til visse referansemetoder for analyse av 

alkoholsterke drikker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på 

og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 1576/89(1), særlig artikkel 28 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2870/2000(2) inneholder en fortegnelse over og en beskrivelse av referansemetodene 

for analyse av alkoholsterke drikker. Enkelte av metodene oppført i vedlegget til nevnte forordning, herunder metoder 

for bestemmelse av innholdet av flyktige syrer og totalt sukkerinnhold i alkoholsterke drikker, er imidlertid ennå ikke 

beskrevet. 

2) Metodene for bestemmelse av innholdet av flyktige syrer og totalt sukkerinnhold i visse alkoholsterke drikker har vært 

gjenstand for to internasjonale valideringsundersøkelser foretatt i henhold til internasjonalt anerkjente framgangsmåter, 

og metodenes ytelsesparametrer er funnet å være akseptable. Undersøkelsene ble utført som en del av et 

forskningsprosjekt som inngikk i programmet for standarder, målinger og prøving i Europakommisjonens fjerde 

rammeprogram. Beskrivelsen av nevnte metoder bør derfor angis i vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000. 

3) Ved forordning (EF) nr. 110/2008 fastsettes krav til visse kategorier av alkoholsterke drikker som skal modnes i trefat, 

samt at andre kategorier kan gjennomgå en slik modningsprosess. Det kan være nyttig å analysere de viktigste 

forbindelsene som stammer fra tre, ved vurderingen av om en prøve er i samsvar med definisjonen av den relevante 

kategorien av alkoholsterke drikker. Den internasjonale vinorganisasjon (OIV) har anerkjent en analysemetode til 

bestemmelse av nevnte forbindelser i sin resolusjon OIV/OENO 382A/2009. Anerkjennelsen av metoden bygget på 

opplysninger fra en internasjonal metodeytelsesundersøkelse av ulike alkoholsterke drikker foretatt i henhold til 

internasjonalt anerkjente framgangsmåter. Denne metoden og beskrivelsen av den bør derfor tilføyes Unionens 

referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker angitt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000. 

4) Forordning (EF) nr. 2870/2000 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 108 av 23.4.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 28. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2870/2000 av 19. desember 2000 om fastsettelse av Fellesskapets referansemetoder for analyse av 

alkoholsterke drikker (EFT L 333 av 29.12.2000, s. 20). 

2019/EØS/47/59 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 22. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 2870/2000 gjøres følgende endringer: 

1)  I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. III.3 og VIII utgår termen «(p.m.)». 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«X. Bestemmelse av treforbindelser: Furfural, 5-hydroksymetylfurfural, 5-metylfurfural, vanillin, syringaldehyd, 

koniferaldehyd, sinapaldehyd, gallussyre, ellaginsyre, vanillinsyre, syringinsyre og skopoletin.» 

2)  I kapittel III tilføyes følgende del: 

«III.3  BESTEMMELSE AV INNHOLDET AV FLYKTIGE SYRER I ALKOHOLSTERKE DRIKKER 

1. Virkeområde 

 Metoden er blitt validert i en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier av rom, brandy, brennevin av pressrester 

og fruktbrennevin, på nivåer fra 30 mg/l til 641 mg/l. 

2. Referanse til standarder 

 ISO 3696:1987: Vann til analytisk laboratoriebruk – spesifikasjon og prøvingsmetoder. 

3. Definisjoner 

3.1.  Innholdet av flyktige syrer beregnes ved å trekke innholdet av ikke-flyktige syrer fra det totale syreinnholdet. 

3.2.  Totalt syreinnhold er summen av titrerbare syrer. 

3.3.  Innholdet av ikke-flyktige syrer er syreinnholdet i den resten som gjenstår etter at den alkoholsterke drikken er 

inndampet til tørrhet. 

4. Prinsipp 

 Totalt syreinnhold og innholdet av ikke-flyktige syrer bestemmes ved titrering eller ved potensiometri. 

5. Reagenser og materialer 

 Under analysen skal det, med mindre annet er angitt, bare brukes reagenser av anerkjent analysekvalitet og vann 

minst av klasse 3 som definert i standarden ISO 3696:1987. 

5.1.  0,01 M natriumhydroksidløsning (NaOH) 

5.2.  Indikatorblanding: 

 Vei opp 0,1 g indigokarmin og 0,1 g fenolrødt. 

 Løs opp i 40 ml vann og fyll med etanol til 100 ml. 

6. Utstyr 

 Indirekte laboratorieutstyr, glasstøy av klasse A og følgende: 

6.1.  Vannpumpe  
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6.2.  Rotasjonsfordamper eller ultralydbad 

6.3.  Utstyr til potensiometrisk titrering (valgfritt) 

7. Prøvetaking og prøver 

 Prøvene oppbevares ved romtemperatur før analysering. 

8. Framgangsmåte 

8.1.  Totalt syreinnhold 

8.1.1.  Tillaging av prøve 

 Den alkoholsterke drikken bestråles med ultralyd (sonikering) eller omrøres i to minutter under vakuum for å fjerne 

eventuelt karbondioksid. 

8.1.2.  Titrering 

 Pipetter 25 ml av den alkoholsterke drikken over i en 500 ml erlenmeyerkolbe. 

 Tilsett ca. 200 ml avkjølt, kokt destillert vann (tillages på nytt hver dag) og 2–6 dråper av indikatorblandingen 

(5.2). 

 Titrer med 0,01 M natriumhydroksidløsning (5.1) til den gulgrønne fargen endres til fiolett for fargeløse 

alkoholsterke drikker og den gulbrune fargen endres til rødbrun for brunfargede alkoholsterke drikker. 

 Titreringen kan også utføres ved potensiometri til pH 7,5. 

 Antall ml tilsatt 0,01 M natriumhydroksidløsning uttrykkes som n1. 

8.1.3.  Beregning 

 Totalt syreinnhold (TA) uttrykt i milliekvivalenter per liter alkoholsterk drikke er lik 0,4 × n1. 

 Totalt syreinnhold (TA′) uttrykt i milligram eddiksyre per liter alkoholsterk drikke er lik 24 × n1. 

8.2.  Innhold av ikke-flyktige syrer 

8.2.1.  Tillaging av prøve 

 Inndamp 25 ml av den alkoholsterke drikken til tørrhet: 

 Pipetter 25 ml av den alkoholsterke drikken over i en flatbunnet sylindrisk inndampingsskål med en diameter på 

55 mm. I den første timen av inndampingen plasseres inndampingsskålen på lokket til et kokende vannbad slik at 

væsken ikke koker, ettersom det kan føre til tap ved spruting. 

 Avslutt tørkingen ved å la inndampingsskålen stå to timer i tørkeovn ved 105 ºC. Inndampingsskålen avkjøles i en 

eksikkator. 

8.2.2.  Titrering 

 Løs opp restene etter inndampingen med avkjølt, kokt destillert vann (tillages på nytt hver dag), fyll opp til ca. 

100 ml og tilsett 2–6 dråper av indikatorblandingen (5.2). 

 Titrer med 0,01 M natriumhydroksidløsning (5.1). 
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 Titreringen kan også utføres ved potensiometri til pH 7,5. 

 Antall ml tilsatt 0,01 M natriumhydroksidløsning uttrykkes som n2. 

8.2.3.  Beregning 

 Innholdet av ikke-flyktige syrer (FA) uttrykt i milliekvivalenter per liter alkoholsterk drikke er lik 0,4 × n2. 

 Innholdet av ikke-flyktige syrer (FA) uttrykt i milligram eddiksyre per liter alkoholsterk drikke er lik 24 × n2. 

9. Beregning av innholdet av flyktige syrer 

9.1.  Uttrykt i milliekvivalenter per liter: 

 Der: 

TA = totalt syreinnhold i milliekvivalenter per liter 

FA = innhold av ikke-flyktige syrer i milliekvivalenter per liter 

 Innholdet av flyktige syrer (VA) i milliekvivalenter per liter er lik: 

 TA – FA. 

9.2.  Uttrykt i milligram eddiksyre per liter: 

 Der: 

TA′ = totalt syreinnhold i milligram eddiksyre per liter 

FA′ = innhold av ikke-flyktige syrer i milligram eddiksyre per liter 

 Innholdet av flyktige syrer (VA) i milligram eddiksyre per liter er lik: 

 TA′ – FA′. 

9.3.  Uttrykt i gram eddiksyre per hektoliter ren alkohol (100 volumprosent) er lik: 

TA′ − FA′ 

 × 10 

A 

 der A er alkoholstyrken i volumprosent i den alkoholsterke drikken. 

10. Metodens robusthet (presisjon) 

10.1.  Statistiske resultater av analyser foretatt ved flere laboratorier 

 Følgende opplysninger er hentet fra en internasjonal metodeytelsesundersøkelse foretatt i henhold til internasjonalt 

anerkjente framgangsmåter(1)(2). 

År for analyse foretatt ved flere laboratorier 2000 

Antall laboratorier 18 

Antall prøver 6   
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Prøver A B C D E F 

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier 

med avvikende resultater 

16 18 18 14 18 18 

Antall laboratorier med avvikende resultater 2   4   

Antall godkjente resultater 32 36 36 28 36 36 

Gjennomsnittsverdi (x) (mg/l) 272* 

241* 

30 591* 

641* 

46 107 492 

Standardavvik for repeterbarhet, sr (mg/l) 8,0 3,6 15,0 3,7 6,7 8,5 

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 3,1 11,8 2,4 8,0 6,2 1,7 

Repeterbarhetsgrense, r (mg/l) 23 10 42 10 19 24 

Standardavvik for reproduserbarhet, sR (mg/l) 8,5 8,4 25,0 4,55 13,4 24,4 

Relativt standardavvik for reproduserbarhet,  

RSDR (%) 

3,3 27,8 4,1 9,9 12,5 5,0 

Reproduserbarhetsgrense, R (mg/l) 24 23 70 13 38 68 

Prøvetyper: 

A Plommebrennevin, to nivåer* 

B Rom I, blindede duplikater 

C Rom II, to nivåer* 

D Slivovitsj, blindede duplikater 

E Brandy, blindede duplikater 

F Brennevin av pressrester, blindede duplikater. 

(1) «Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies», Horwitz, W. (1995) 

Pure and Applied Chemistry, 67, 332–343. 

(2) Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry, 54, 67A–76A.» 

3)  Nytt kapittel VIII skal lyde: 

«VIII. TOTALT SUKKERINNHOLD 

1. Virkeområde 

 Metoden HPLC-RI får anvendelse på bestemmelse av totalt sukkerinnhold (uttrykt som invertsukker) i 

alkoholsterke drikker, med unntak av likører som inneholder egg- og melkeprodukter. 

 Metoden er blitt validert i en undersøkelse foretatt ved flere laboratorier av pastis, destillert anis, kirsebærlikør, 

crème de (etterfulgt av navnet på en frukt eller det råstoffet som er brukt) og crème de cassis, på nivåer fra 

10,86 g/l til 509,7 g/l. Instrumentresponsens linearitet ble imidlertid påvist for konsentrasjonsområdet 2,5 g/l til 

20,0 g/l. 

 Denne metoden er ikke egnet til bestemmelse av lavt sukkerinnhold.  
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2. Referanse til standarder 

 ISO 3696:1987: Vann til analytisk laboratoriebruk – spesifikasjon og prøvingsmetoder. 

3. Prinsipp 

 Analyse av sukkerløsninger ved hjelp av høytrykksvæskekromatografi for å bestemme konsentrasjonen av glukose, 

fruktose, sukrose, maltose og laktose. 

 Denne metoden bruker en stasjonærfase av alkylaminer og påvisning ved differensialrefraktometri, og er angitt 

som eksempel. Det er også mulig å bruke anionebytterharpikser som stasjonærfase. 

4. Reagenser og materialer 

4.1.  Glukose (CAS-nr. 50-99-7) med en renhetsgrad på minst 99 %. 

4.2.  Fruktose (CAS-nr. 57-48-7) med en renhetsgrad på minst 99 %. 

4.3.  Sukrose (CAS-nr. 57-50-1) med en renhetsgrad på minst 99 %. 

4.4.  Laktose (CAS-nr. 5965-66-2) med en renhetsgrad på minst 99 %. 

4.5.  Maltosemonohydrat (CAS-nr. 6363-53-7) med en renhetsgrad på minst 99 %. 

4.6.  Ren acetonitril (CAS-nr. 75-05-8) til analysering med HPLC. 

4.7.  Destillert eller demineralisert vann, helst mikrofiltrert. 

4.8.  Løsemidler (eksempel) 

 Elueringsløsningen består av følgende: 

 75 volumdeler acetonitril (4.6), 

 25 volumdeler destillert vann (4.7). 

 Avgass ved å la helium passere langsomt gjennom i 5–10 minutter før bruk. 

 Dersom vannet som brukes, ikke er blitt mikrofiltrert, bør løsningen filtreres gjennom et filter for organiske 

løsemidler med en porestørrelse på mindre enn eller lik 0,45 μm. 

4.9.  Absolutt etanol (CAS-nr. 64-17-5). 

4.10.  Etanolløsning (5 %, v/v). 

4.11.  Tillaging av standardstamløsning (20 g/l) 

 Vei opp 2 g av hver av sukkerartene som skal analyseres (4.1–4.5), og overfør dem uten spill til en 100 ml 

målekolbe. (NB: 2,11 g maltosemonohydrat tilsvarer 2 g maltose). 

 Juster opp til 100 ml med en alkoholløsning på 5 volumprosent (4.10), rist og oppbevar ved rundt + 4 °C. Lag en 

ny stamløsning én gang i uken. 

4.12.  Tillaging av standardarbeidsløsninger (2,5, 5,0, 7,5, 10,0 og 20,0 g/l) 

 Fortynn stamløsningen på 20 g/l (4.11) på egnet måte med en alkoholløsning på 5 volumprosent (4.10), slik at det 

gir fem arbeidsløsninger på 2,5, 5,0, 7,5, 10,0 og 20,0 g/l. Filtrer gjennom et filter med en porestørrelse på mindre 

enn eller lik 0,45 μm (5.3).  
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5. Utstyr 

5.1.  HPLC-system som er i stand til å oppnå en grunnoppløsning av alle sukkerartene. 

5.1.1.  Høytrykksvæskekromatograf med seksveis injeksjonsventil og 10 μl sløyfe eller annet automatisk eller manuelt 

utstyr som sikrer pålitelig injeksjon av mikrovolumer. 

5.1.2.  Pumpesystem som gjør det mulig å oppnå og opprettholde en konstant eller programmert strømningshastighet med 

stor nøyaktighet. 

5.1.3.  Differensialrefraktometer. 

5.1.4.  Dataintegrator eller -registrator som er forenlig med det øvrige oppsettet. 

5.1.5.  Forkolonne: 

 Det anbefales at en egnet forkolonne kobles til analysekolonnen. 

5.1.6.  Kolonne (eksempel): 

Materiale: Rustfritt stål eller glass. 

Innvendig diameter: 2–5 mm. 

Lengde: 100–250 mm (avhengig av pakkepartikkelstørrelsen), f.eks. 250 mm dersom partiklene har 

en diameter på 5 μm. 

Stasjonærfase: Funksjonelle grupper av alkylamin bundet til silisiumoksid, høyeste partikkelstørrelse 5 μm. 

5.1.7.  Kromatograferingsvilkår (eksempel): 

 Elueringsløsning (4.8), strømningshastighet: 1 ml/minutt. 

 Påvisning: Differensialrefraktometri. 

 For å sikre at detektoren er helt stabil bør den slås på et par timer før bruk. Referansecellen må fylles med 

elueringsløsningen. 

5.2.  Analysevekt med en nøyaktighet på 0,1 mg. 

5.3.  Filtreringsoppsett for små volumer ved bruk av en 0,45 μm mikromembran. 

6. Oppbevaring av prøver 

 Ved mottak skal prøvene oppbevares ved romtemperatur før analysering. 

7. Framgangsmåte 

7.1.  DEL A: Tillaging av prøve 

7.1.1.  Rist prøven. 

7.1.2.  Filtrer prøven gjennom et filter med en porestørrelse på mindre enn eller lik 0,45 μm (5.3). 

7.2.  DEL B: HPLC 

7.2.1.  Bestemmelse 

 Injiser 10 μl av standardløsningene (4.12) og prøvene (7.1.2). Utfør analysen under egnede kromatograferings-

vilkår, f.eks. vilkårene som er beskrevet over. 
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7.2.2.  Dersom en prøve har en topp med større areal (eller høyde) enn tilsvarende topp i den mest konsentrerte 

standardløsningen, bør prøven fortynnes med destillert vann og analyseres på nytt. 

8. Beregning 

 Sammenlign de to kromatogrammene for standardløsningen og den alkoholsterke drikken. Toppene identifiseres ut 

fra retensjonstiden. Mål arealet (eller høyden) av hver topp for å beregne konsentrasjonene med den eksterne 

standardmetoden. Det skal tas hensyn til eventuelle fortynninger av prøven. 

 Det endelige resultatet er summen av sukrose, maltose, laktose, glukose og fruktose uttrykt som invertsukker i g/l. 

 Invertsukker beregnes som summen av alle monosakkarider og reduserende disakkarider i prøven pluss den 

støkiometriske mengden glukose og fruktose beregnet ut fra mengden sukrose i prøven. 

Invertsukker (g/l) = glukose (g/l) + fruktose (g/l) + maltose (g/l) + laktose (g/l) + (sukrose (g/l) × 1,05). 

1,05 = (molekylvekt av fruktose + molekylvekt av glukose) / molekylvekt av sukrose. 

9. Metodens robusthet (presisjon) 

9.1.  Statistiske resultater av analyser foretatt ved flere laboratorier 

 Følgende opplysninger er hentet fra en internasjonal metodeytelsesundersøkelse foretatt i henhold til internasjonalt 

anerkjente framgangsmåter(1)(2). 

År for analyse foretatt ved flere laboratorier 2000 

Antall laboratorier 24 

Antall prøver 8 

(1) «Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies», Horwitz, W. (1995) Pure 

and Applied Chemistry, 67, 332–343. 

(2) Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry, 54, 67A–76A. 

Tabell 1 

Fruktose, glukose, maltose 

Analytt Fruktose Glukose Maltose 

Prøver (× 2) 
Crème de 

Cassis 

Standard  

(50 g/l) 

Alkoholsterk 

drikk med 

anissmak 

Crème de 

Cassis 

Standard  

(50 g/l) 

Alkoholsterk 

drikk med 

anissmak 

Standard  

(10 g/l) 

Gjennomsnittsverdi (g/l) 92,78 50,61 15,62 93,16 50,06 15,81 9,32 

Antall laboratorier uten avvi-

kende resultater 

21 22 21 23 19 21 22 

Standardavvik for repeterbar-

het, sr, (g/l) 

2,34 2,12 0,43 3,47 1,01 0,48 0,54 
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Analytt Fruktose Glukose Maltose 

Prøver (× 2) 
Crème de 

Cassis 

Standard  

(50 g/l) 

Alkoholsterk 

drikk med 

anissmak 

Crème de 

Cassis 

Standard  

(50 g/l) 

Alkoholsterk 

drikk med 

anissmak 

Standard  

(10 g/l) 

Relativt standardavvik for 

repeterbarhet, RSDr (%) 

2,53 4,2 2,76 3,72 2,03 3,02 5,77 

Repeterbarhetsgrense, r (g/l) 

(r = 2,8 × sr) 

6,56 5,95 1,21 9,71 2,84 1,34 1,51 

Standardavvik for reprodu-

serbarhet, sR (mg/l) 

7,72 3,13 0,84 9,99 2,7 0,88 1,4 

Relativt standardavvik for 

reproduserbarhet, RSDR (%) 

8,32 6,18 5,37 10,72 5,4 5,54 15,06 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

21,62 8,76 2,35 27,97 7,57 2,45 3,93 

Tabell 2 

Sukrose 

Analytt Sukrose 

Prøver Pastis Ouzo Kirsebærlikør 
Crème de 

Menthe 

Crème de 

Cassis 

Standard  

(100 g/l) 

Gjennomsnittsverdi (g/l) 10,83 29,2 

19,7(*) 

103,33 349,96 319,84 99,83 

Antall laboratorier uten avvi-

kende resultater 

19 19 20 18 18 18 

Standardavvik for repeterbar-

het, sr (g/l) 

0,09 0,75 2,17 5,99 4,31 1,25 

Relativt standardavvik for 

repeterbarhet, RSDr (%) 

0,81 3,07 2,1 1,71 1,35 1,25 

Repeterbarhetsgrense, r (g/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,25 2,1 6,07 16,76 12,06 3,49 

Standardavvik for reprodu-

serbarhet, sR (mg/l) 

0,79 0,92 4,18 9,94 16,11 4,63 

Relativt standardavvik for 

reproduserbarhet, RSDR (%) 

7,31 3,76 4,05 2,84 5,04 4,64 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

2,22 2,57 11,7 27,84 45,12 12,97 

(*) to nivåer. 
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Tabell 3 

Totalt sukkerinnhold 

(Merk: Disse dataene er beregnet for totalt sukkerinnhold og ikke for invertsukker som definert i avsnitt 8 ovenfor). 

Prøver Pastis Ouzo 

Alko-

holsterk 

drikk med 

anissmak 

Kirsebær-

likør 

Crème de 

Menthe 

Crème de 

Cassis 

Standard 

(220 g/l) 

Gjennomsnittsverdi (g/l) 10,86 29,2 

19,72(*) 

31,59 103,33 349,73 509,69 218,78 

Antall laboratorier uten avvi-

kende resultater 

20 19 20 20 18 18 19 

Standardavvik for repeterbar-

het, sr (g/l) 

0,13 0,75 0,77 2,17 5,89 5,59 2,71 

Relativt standardavvik for repe-

terbarhet, RSDr (%) 

1,16 3,07 2,45 2,1 1,69 1,1 1,24 

Repeterbarhetsgrense, r (g/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,35 2,1 2,17 6,07 16,5 15,65 7,59 

Standardavvik for reprodu-

serbarhet, sR (g/l) 

0,79 0,92 1,51 4,18 9,98 14,81 8,53 

Relativt standardavvik for 

reproduserbarhet, RSDR (%) 

7,25 3,76 4,79 4,04 2,85 2,91 3,9 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

2,21 2,57 4,24 11,7 27,94 41,48 23,89» 

(*) to nivåer. 

4)  Nytt kapittel X skal lyde: 

«X. BESTEMMELSE AV FØLGENDE TREFORBINDELSER I ALKOHOLSTERKE DRIKKER VED HJELP AV 

HØYTRYKKSVÆSKEKROMATOGRAFI (HPLC): FURFURAL, 5-HYDROKSYMETYLFURFURAL, 5-METYL-

FURFURAL, VANILLIN, SYRINGALDEHYD, KONIFERALDEHYD, SINAPALDEHYD, GALLUSSYRE, ELLAGIN-

SYRE, VANILLINSYRE, SYRINGINSYRE OG SKOPOLETIN 

1. Virkeområde 

 Metoden gjelder bestemmelse av furfural, 5-hydroksymetylfurfural, 5-metylfurfural, vanillin, syringaldehyd, 

koniferaldehyd, sinapaldehyd, gallussyre, ellaginsyre, vanillinsyre, syringinsyre og skopoletin med 

høytrykksvæskekromatografi. 

2. Referansestandarder 

 Analysemetoder som er anerkjent av Den internasjonale vinorganisasjons (OIV) generalforsamling og 

offentliggjort av OIV med referansen OIV-MA-BS-16: R2009. 

3. Prinsipp 

 Bestemmelse med høytrykksvæskekromatografi (HPLC) og påvisning med ultrafiolett spektrofotometri ved flere 

bølgelengder og ved spektrofluorimetri. 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/671 

 

4. Reagenser 

 Reagensene skal ha analysekvalitet. Vannet som brukes, skal enten være destillert vann eller vann med minst 

tilsvarende renhet. Bruk av mikrofiltrert vann med en motstandsevne på 18,2 M Ω.cm er å foretrekke. 

4.1.  96 volumprosent alkohol. 

4.2.  Metanol av HPLC-kvalitet (løsemiddel B). 

4.3.  Eddiksyre fortynnet til 0,5 volumprosent (løsemiddel A). 

4.4.  Mobile faser: (bare angitt som eksempel). 

 Løsemiddel A (0,5 % eddiksyre) og løsemiddel B (ren metanol). Filtrer gjennom et membranfilter (porestørrelse 

0,45 μm). Avgass ved behov i et ultralydbad. 

4.5.  Referansestandarder for en renhet på minst 99 %: Furfural, 5-hydroksymetylfurfural, 5-metylfurfural, vanillin, 

syringaldehyd, koniferaldehyd, sinapaldehyd, gallussyre, ellaginsyre, vanillinsyre, syringinsyre og skopoletin. 

4.6.  Referanseløsning: Standardstoffene oppløses i en vandig alkoholløsning på 50 volumprosent. De endelige 

konsentrasjonene i referanseløsningen bør være i størrelsesordenen: 

 Furfural: 5 mg/l, 5-hydroksymetylfurfural: 10 mg/l, 5-metylfurfural 2 mg/l, vanillin: 5 mg/l, syringaldehyd: 

10 mg/l, koniferaldehyd: 5 mg/l, sinapaldehyd: 5 mg/l, gallussyre: 10 mg/l, ellaginsyre: 10 mg/l, vanillinsyre: 

5 mg/l, syringinsyre: 5 mg/l, skopoletin: 0,5 mg/l. 

5. Utstyr 

Standard laboratorieutstyr 

5.1.  Høytrykksvæskekromatograf som kan fungere med binære gradienter, og som er utstyrt med: 

5.1.1.  Spektrofotometrisk detektor som kan måle ved bølgelengder fra 260 til 340 nm. Det er imidlertid å foretrekke å 

arbeide med en detektor med flere bølgelengder med diodearray eller lignende for å bekrefte toppenes renhet. 

5.1.2.  Spektrofluorimetrisk detektor – eksitasjonsbølgelengde: 354 nm, emisjonsbølgelengde: 446 nm (til bestemmelse av 

sporstoffer av skopoletin, som også kan påvises ved 313 nm med spektrofotometri). 

5.1.3.  Injeksjonsutstyr til injeksjon av 10 eller 20 μl (f.eks.) av prøven. 

5.1.4.  HPLC-kolonne av typen RP C18, partikkelstørrelse høyst 5 μm. 

5.2.  Sprøyter til HPLC. 

5.3.  Utstyr til membranfiltrering av små volumer. 

5.4.  Dataintegrator eller -registrator med en ytelse som er forenlig med resten av utstyret, og som særlig må ha flere 

kanaler for registrering av data. 

6. Framgangsmåte 

6.1.  Tillaging av løsningen som skal injiseres 

 Referanseløsningen og den alkoholsterke drikken filtreres ved behov gjennom et membranfilter med en 

porediameter på høyst 0,45 μm. 
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6.2.  Kromatografiske driftsvilkår: Analysen utføres ved romtemperatur ved hjelp av utstyret beskrevet i nr. 5.1 og bruk 

av de mobile fasene (4.4) med en strømningshastighet på cirka 0,6 ml per minutt i samsvar med gradienten 

nedenfor (bare angitt som eksempel) 

 Tid: 0 min 50 min 70 min 90 min 

 Løsemiddel A (vann-syre): 100 % 60 % 100 % 100 % 

 Løsemiddel B (metanol): 0 % 40 % 0 % 0 % 

 Merk: I visse tilfeller bør denne gradienten endres for å unngå samtidig eluering. 

6.3.  Bestemmelse 

6.3.1.  Injiser referansestandardene separat og deretter blandet. 

 Tilpass driftsvilkårene slik at oppløsningsfaktorene for alle forbindelsenes topper er minst 1. 

6.3.2.  Injiser prøven tillaget i samsvar med nr. 6.1. 

6.3.3.  Mål arealet av toppene i referanseløsningen og den alkoholsterke drikken og beregn konsentrasjonene. 

7. Angivelse av resultater 

 Konsentrasjonen av hver forbindelse angis i mg/l. 

8. Metodens robusthet (nøyaktighet) 

 Følgende opplysninger er hentet fra en internasjonal metodeytelsesundersøkelse av forskjellige alkoholsterke 

drikker foretatt i 2009 i henhold til internasjonalt anerkjente framgangsmåter(1)(2). 

8.1.  Furfural 

Analytt Furfural 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Antall laboratorier som deltok 15 15 15 15 15 15 

Antall godkjente resultater (laboratorier) 14 12 13 14 13 13 

Gjennomsnittsverdi (mg/l) 2,9 1,2 1,7 10,6 15,3 13,9 

Standardavvik for repeterbarhet, sr (mg/l) 0,04 0,05 0,04 0,18 0,23 0,20 

Relativt standardavvik for repeterbarhet, 

RSDr (%) 

1,4 4,5 2,3 1,7 1,5 1,5 
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Analytt Furfural 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Repeterbarhetsgrense, r (mg/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,1 0,2 0,1 0,5 0,6 0,6 

Standardavvik for reproduserbarhet, sR 

(mg/l) 

0,24 0,18 0,09 1,4 0,49 0,69 

Relativt standardavvik for reproduserbarhet, 

RSDR (%) 

8 15 5 13 3 5 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

0,7 0,5 0,3 3,8 1,4 1,9 

8.2.  5-hydroksymetylfurfural 

Analytt 5-hydroksymetylfurfural 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Antall laboratorier som deltok 16 16 16 16 16 16 

Antall godkjente resultater (laboratorier) 14 14 14 14 14 14 

Gjennomsnittsverdi (mg/l) 5,0 11,1 9,4 33,7 5,8 17,5 

Standardavvik for repeterbarhet, sr (mg/l) 0,09 0,09 0,09 0,42 0,07 0,13 

Relativt standardavvik for repeterbarhet, 

RSDr (%) 

1,7 0,8 1,0 1,3 1,2 0,8 

Repeterbarhetsgrense, r (mg/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,2 0,3 0,3 1,2 0,2 0,4 

Standardavvik for reproduserbarhet,  

sR (mg/l) 

0,39 1,01 0,50 4,5 0,4 1,6 

Relativt standardavvik for reproduserbarhet, 

RSDR (%) 

8 9 5 13 7 9 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

1,1 2,8 1,4 12,5 1,1 4,6 
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8.3.  5-metylfurfural 

Analytt 5-metylfurfural 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Antall laboratorier som deltok 11 11 11 11 11 11 

Antall godkjente resultater (laboratorier) 11 11 8 11 10 11 

Gjennomsnittsverdi (mg/l) 0,1 0,2 0,1 0,5 1,7 0,8 

Standardavvik for repeterbarhet, sr (mg/l) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,07 

Relativt standardavvik for repeterbarhet, 

RSDr (%) 

10,7 6,1 13,6 4,7 2,0 10,0 

Repeterbarhetsgrense, r (mg/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 

Standardavvik for reproduserbarhet, sR 

(mg/l) 

0,03 0,04 0,03 0,18 0,20 0,26 

Relativt standardavvik for reproduserbarhet, 

RSDR (%) 

35 18 22 39 12 35 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 0,7 

8.4.  Vanillin 

Analytt Vanillin 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Antall laboratorier som deltok 16 15 16 16 16 16 

Antall godkjente resultater (laboratorier) 16 15 16 16 16 16 

Gjennomsnittsverdi (mg/l) 0,5 0,2 1,2 1,2 3,2 3,9 

Standardavvik for repeterbarhet, sr (mg/l) 0,03 0,02 0,06 0,11 0,11 0,09 
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Analytt Vanillin 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Relativt standardavvik for repeterbarhet, 

RSDr (%) 

6,8 9,6 4,6 8,9 3,5 2,3 

Repeterbarhetsgrense, r (mg/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 

Standardavvik for reproduserbarhet, sR 

(mg/l) 

0,09 0,06 0,18 0,27 0,41 0,62 

Relativt standardavvik for reproduserbarhet, 

RSDR (%) 

19 25 15 22 13 16 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

0,3 0,2 0,5 0,8 1,2 1,7 

8.5.  Syringaldehyd 

Analytt Syringaldehyd 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Antall laboratorier som deltok 16 15 16 16 16 16 

Antall godkjente resultater (laboratorier) 13 13 13 12 14 13 

Gjennomsnittsverdi (mg/l) 1,0 0,2 4,8 3,2 10,5 9,7 

Standardavvik for repeterbarhet, sr (mg/l) 0,03 0,02 0,04 0,08 0,10 0,09 

Relativt standardavvik for repeterbarhet, 

RSDr (%) 

2,6 8,1 0,8 2,6 0,9 0,9 

Repeterbarhetsgrense, r (mg/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

Standardavvik for reproduserbarhet, sR 

(mg/l) 

0,08 0,07 0,23 0,19 0,39 0,43 

Relativt standardavvik for reproduserbarhet, 

RSDR (%) 

8 33 5 6 4 4 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

0,2 0,2 0,7 0,5 1,1 1,2 
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8.6.  Koniferaldehyd 

Analytt Koniferaldehyd 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Antall laboratorier som deltok 13 12 13 12 13 13 

Antall godkjente resultater (laboratorier) 12 12 13 12 13 13 

Gjennomsnittsverdi (mg/l) 0,2 0,2 0,6 0,8 4,6 1,3 

Standardavvik for repeterbarhet, sr (mg/l) 0,02 0,02 0,03 0,03 0,09 0,06 

Relativt standardavvik for repeterbarhet, 

RSDr (%) 

9,2 9,8 4,6 4,3 1,9 4,5 

Repeterbarhetsgrense, r (mg/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,04 0,04 0,07 0,09 0,24 0,16 

Standardavvik for reproduserbarhet, sR 

(mg/l) 

0,04 0,04 0,11 0,18 0,38 0,25 

Relativt standardavvik for reproduserbarhet, 

RSDR (%) 

23 27 21 23 8 19 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

0,1 0,1 0,3 0,5 1,1 0,7 

8.7.  Sinapaldehyd 

Analytt Sinapaldehyd 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Antall laboratorier som deltok 14 14 14 14 15 14 

Antall godkjente resultater (laboratorier) 14 13 12 13 13 12 

Gjennomsnittsverdi (mg/l) 0,3 0,2 0,2 1,6 8,3 0,3 

Standardavvik for repeterbarhet, sr (mg/l) 0,02 0,01 0,02 0,06 0,14 0,03 
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Analytt Sinapaldehyd 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Relativt standardavvik for repeterbarhet, 

RSDr (%) 

7,5 4,6 11,2 3,7 1,6 11,4 

Repeterbarhetsgrense, r (mg/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,06 0,03 0,06 0,17 0,38 0,08 

Standardavvik for reproduserbarhet, sR 

(mg/l) 

0,09 0,05 0,08 0,20 0,81 0,18 

Relativt standardavvik for reproduserbarhet, 

RSDR (%) 

31 27 46 13 10 73 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

0,2 0,2 0,2 0,6 2,3 0,5 

8.8.  Gallussyre 

Analytt Gallussyre 

Prøve Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Antall laboratorier som deltok 16 15 16 16 16 16 

Antall godkjente resultater (laboratorier) 15 14 16 16 16 16 

Gjennomsnittsverdi (mg/l) 1,2 0,4 2,0 6,1 7,3 21,8 

Standardavvik for repeterbarhet, sr (mg/l) 0,07 0,04 0,06 0,18 0,18 0,60 

Relativt standardavvik for repeterbarhet, 

RSDr (%) 

6,1 8,1 2,9 3,0 2,4 2,8 

Repeterbarhetsgrense, r (mg/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 1,7 

Standardavvik for reproduserbarhet, sR 

(mg/l) 

0,43 0,20 0,62 3,3 2,2 7,7 

Relativt standardavvik for reproduserbarhet, 

RSDR (%) 

36 47 31 53 30 35 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

1,2 0,6 1,7 9,1 6,2 21,7 
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8.9.  Ellaginsyre 

Analytt Ellaginsyre 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Antall laboratorier som deltok 7 7 7 7 7 7 

Antall godkjente resultater (laboratorier) 7 7 7 7 7 6 

Gjennomsnittsverdi (mg/l) 3,2 1,0 9,5 13 13 36 

Standardavvik for repeterbarhet, sr (mg/l) 0,20 0,16 0,30 0,41 0,95 0,34 

Relativt standardavvik for repeterbarhet, 

RSDr (%) 

6,3 16 3,2 3,2 7,4 1,0 

Repeterbarhetsgrense, r (mg/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,6 0,4 0,9 1,1 2,7 1,0 

Standardavvik for reproduserbarhet, sR 

(mg/l) 

1,41 0,42 4,0 5,0 4,9 14 

Relativt standardavvik for reproduserbarhet, 

RSDR (%) 

44 43 42 39 39 40 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

4,0 1,2 11 14 14 40 

8.10.  Vanillinsyre 

Analytt Vanillinsyre 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Antall laboratorier som deltok 15 15 15 15 15 15 

Antall godkjente resultater (laboratorier) 12 11 14 14 15 14 

Gjennomsnittsverdi (mg/l) 0,2 0,2 1,5 0,8 2,4 2,7 

Standardavvik for repeterbarhet, sr (mg/l) 0,03 0,04 0,03 0,10 0,13 0,21 
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Analytt Vanillinsyre 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Relativt standardavvik for repeterbarhet, 

RSDr (%) 

14,2 16,5 2,3 12,6 5,3 7,7 

Repeterbarhetsgrense, r (mg/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 

Standardavvik for reproduserbarhet, sR 

(mg/l) 

0,06 0,05 0,51 0,2 1,22 0,70 

Relativt standardavvik for reproduserbarhet, 

RSDR (%) 

28 20 35 31 51 26 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

0,2 0,1 1,4 0,7 3,4 2,0 

8.11.  Syringinsyre 

Analytt Syringinsyre 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Antall laboratorier som deltok 16 15 16 16 16 16 

Antall godkjente resultater (laboratorier) 16 15 15 15 16 15 

Gjennomsnittsverdi (mg/l) 0,4 0,2 2,5 1,4 3,4 4,8 

Standardavvik for repeterbarhet, sr (mg/l) 0,03 0,02 0,06 0,13 0,08 0,11 

Relativt standardavvik for repeterbarhet, 

RSDr (%) 

6,7 12,6 2,3 9,0 2,3 2,3 

Repeterbarhetsgrense, r (mg/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 

Standardavvik for reproduserbarhet, sR 

(mg/l) 

0,08 0,05 0,29 0,26 0,43 0,67 

Relativt standardavvik for reproduserbarhet, 

RSDR (%) 

19 29 11 18 13 14 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

0,2 0,1 0,8 0,7 1,2 1,9 
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8.12.  Skopoletin 

Analytt Skopoletin 

Prøver Whisky Brandy Rom Konjakk 1 Bourbon Konjakk 2 

Antall laboratorier som deltok 10 10 10 10 10 10 

Antall godkjente resultater (laboratorier) 9 8 9 8 8 8 

Gjennomsnittsverdi (mg/l) 0,09 0,04 0,11 0,04 0,65 0,15 

Standardavvik for repeterbarhet, sr (mg/l) 0,0024 0,0008 0,0018 0,0014 0,0054 0,0040 

Relativt standardavvik for repeterbarhet, 

RSDr (%) 

2,6 2,2 1,6 3,3 0,8 2,7 

Repeterbarhetsgrense, r (mg/l) 

(r = 2,8 × sr) 

0,007 0,002 0,005 0,004 0,015 0,011 

Standardavvik for reproduserbarhet, sR 

(mg/l) 

0,01 0,01 0,03 0,01 0,09 0,02 

Relativt standardavvik for reproduserbarhet, 

RSDR (%) 

15 16 23 17 15 15 

Reproduserbarhetsgrense, R (g/l) 

(R = 2,8 × sR) 

0,04 0,02 0,07 0,02 0,26 0,06 

(1) «Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies», Horwitz, W. (1995) 

Pure and Applied Chemistry, 67, 332–343. 

(2) Horwitz, W. (1982) Analytical Chemistry, 54, 67A–76A.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1 

av 3. januar 2017 

om framgangsmåter for identifikasjon av fartøyer i henhold til europaparlaments- og  

rådsdirektiv 2013/53/EU om fritidsfartøyer og vannscootere(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/53/EU av 20. november 2013 om fritidsfartøyer og vannscootere, 

og om oppheving av direktiv 94/25/EF(1), særlig artikkel 49 nr. 1 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre en bedre gjennomføring av kodesystemet som i henhold til direktiv 2013/53/EU kreves for identifikasjon av 

fartøyer, og for å lette samarbeidet mellom medlemsstatene og gi økt åpenhet, må det fastsettes minstekrav til 

framgangsmåten for tildeling og forvaltning av entydige produsentkoder. 

2) Det bør fastsettes at hver enkelt medlemsstat har ansvar for å utpeke en nasjonal myndighet eller et nasjonalt organ som 

skal tildele den entydige produsentkoden, og som vil være et sentralt kontaktpunkt for tildeling og forvaltning av 

produsentkoder. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen for fritidsfartøydirektivet, nedsatt ved 

artikkel 50 nr. 1 i direktiv 2013/53/EU — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL 1 

GENERELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes regler for identifikasjon av fartøyer, og særlig regler for tildeling og forvaltning av produsentkoder.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 1 av 4.1.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2017 av 17. mars 2017 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 30. 

(1) EUT L 354 av 28.12.2013, s. 90. 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «nasjonalt organ» et organ som er utpekt av den nasjonale myndigheten i hver medlemsstat til å tildele den entydige 

produsentkoden, 

b) «stat der produsenten er etablert» staten der produsenten har sitt forretningskontor, dersom det dreier seg om en juridisk 

person, eller en fast adresse, dersom det dreier seg om en fysisk person, 

c) «nasjonalt register» det registeret i hver enkelt medlemsstat der det er registrert en entydig produsentkode for produsenter 

etablert på deres territorium, 

d) «tredjestatsregister» det registeret på Kommisjonens samarbeidsplattform der det er registrert en entydig produsentkode for 

produsenter etablert i tredjestater, 

e) «medlemsstatsregister» sammenstillingen av nasjonale registre på Kommisjonens samarbeidsplattform, 

f) «register for meldte organer» det registeret på Kommisjonens samarbeidsplattform der det er registrert en identifikasjonskode 

for vurdering av ferdigbygd produkt. 

KAPITTEL 2 

SAMMENSETNINGEN AV FARTØYETS IDENTIFIKASJONSNUMMER 

Artikkel 3 

Fartøyets identifikasjonsnummer 

1. Et fartøys identifikasjonsnummer skal inneholde følgende elementer, i denne rekkefølgen: 

a) produsentens landkode, som angir hvor produsenten er etablert, 

b) den entydige produsentkoden som tildeles av en medlemsstats nasjonale myndighet; imidlertid kan samme tegnkombinasjon, 

som utgjør en entydig produsentkode og er generert av en nasjonal myndighet eller et nasjonalt organ i én medlemsstat, også 

genereres av en nasjonal myndighet eller et nasjonalt organ i en annen medlemsstat, med en betydningsskillende del som er 

produsentens landkode, 

c) et entydig serienummer som tildeles av produsenten til identifikasjon av fartøyet, og som bare benyttes én gang av denne 

produsenten; imidlertid kan samme tegnkombinasjon også benyttes av en annen produsent, med en betydningsskillende del 

som er kombinasjonen av den entydige produsentkoden og produsentens landkode, 

d) produksjonsmåned og produksjonsår, 

e) årsmodell, tilsvarende året da fartøyet skal bringes i omsetning. 

2. Sammensetningen av fartøyets identifikasjonsnummer skal være i samsvar med nr. 2.1 annet ledd i vedlegg I til direktiv 
2013/53/EU.  
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KAPITTEL 3 

TILDELING OG FORVALTNING AV ENTYDIG PRODUSENTKODE 

Artikkel 4 

Tildeling av entydig produsentkode 

1. Medlemsstatens nasjonale myndighet eller nasjonale organ skal tildele entydig produsentkode på anmodning fra en 
produsent eller dens representant i samsvar med artikkel 6 eller 7. 

2. Den entydige produsentkoden skal genereres og tildeles bare én gang av en medlemsstats nasjonale myndighet eller 
nasjonale organ. Hver produsent skal ha bare én entydig kode til bruk i hele EU-markedet. 

Artikkel 5 

Nasjonal myndighet for tildeling av entydig produsentkode 

1. Hver medlemsstat skal utpeke den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet som har ansvar for tildeling av den 
entydige produsentkoden. 

2. Hver medlemsstat skal gi Kommisjonen melding om den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet som har 
myndighet til å tildele den entydige produsentkoden. 

Artikkel 6 

Framgangsmåte for tildeling av entydig produsentkode til en produsent etablert i en medlemsstat 

1. En produsent skal, før den bringer et fartøy i omsetning på EU-markedet, levere en søknad om tildeling av entydig 
produsentkode – på et språk som lett kan forstås av myndigheten der søknaden blir levert, slik denne myndigheten fastsetter – 
til den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet i medlemsstaten der produsenten er etablert. 

2. Med søknaden nevnt i nr. 1 skal det følge en kopi av et dokument som godtgjør at produsenten er etablert i sin 
medlemsstat, på et språk som lett kan forstås av myndigheten der søknaden blir levert, slik denne myndigheten fastsetter. 

3. Den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet skal, etter å ha kontrollert søknaden, tildele den entydige 
produsentkoden i samsvar med artikkel 4. 

4. Hver medlemsstat skal sikre at den entydige produsentkoden er registrert i det nasjonale registeret. Disse opplysningene 
skal stilles til rådighet for alle medlemsstater i medlemsstatsregisteret. 

Artikkel 7 

Framgangsmåte for tildeling av entydig produsentkode til en produsent etablert i en tredjestat 

1. En produsent etablert i en tredjestat, eller dens representant, skal, før den bringer et fartøy i omsetning på EU-markedet, 
levere en søknad om tildeling av entydig produsentkode – på et språk som lett kan forstås av myndigheten der søknaden blir 
levert, slik denne myndigheten fastsetter – til den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet i medlemsstaten der 
produsenten ønsker å bringe fartøyet i omsetning. Søknaden skal leveres i bare én medlemsstat.  
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2. Med søknaden nevnt i nr. 1 skal det følge en kopi av et dokument som godtgjør at produsenten er etablert i den aktuelle 
tredjestaten, på et språk som lett kan forstås av myndigheten der søknaden blir levert, slik denne myndigheten fastsetter. 

3. Etter å ha mottatt søknad fra en produsent skal medlemsstatens nasjonale myndighet eller nasjonale organ kontrollere at 
kodekombinasjonen er tilgjengelig i tredjestatsregisteret, for å sikre at det er første gang produsenten leverer en søknad til en 
medlemsstat. 

4. Etter kontrollen nevnt i nr. 3 skal medlemsstatens nasjonale myndighet eller nasjonale organ føre produsentens navn og 
adresse inn i tredjestatsregisteret for å angi at medlemsstaten har påbegynt tildelingen av en entydig produsentkode. 

5. Den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet skal, etter å ha kontrollert søknaden, tildele produsenten en entydig 
produsentkode i samsvar med artikkel 4. En produsent etablert i en tredjestat skal tildeles bare én entydig produsentkode av den 
nasjonale myndigheten, og bare i én medlemsstat. 

6. Når den nasjonale myndigheten eller det nasjonale organet tildeler en entydig produsentkode til en produsent etablert i en 
tredjestat, skal myndigheten eller organet registrere den i tredjestatsregisteret. 

Artikkel 8 

Framgangsmåte ved vurdering av ferdigbygd produkt 

1. Ved vurdering av ferdigbygd produkt som nevnt i artikkel 19 og 23 i direktiv 2013/53/EU, der det meldte organet skal 
påføre fartøyets identifikasjonsnummer på sitt ansvar, skal den entydige produsentkoden framkomme i identifikasjonskoden for 
vurdering av ferdigbygd produkt, og skal tildeles av den nasjonale myndigheten i medlemsstaten der det meldte organet er 
etablert. 

2. Når et meldt organ tildeler en identifikasjonskode for vurdering av ferdigbygd produkt, skal det registrere koden i 
registeret for meldte organer. 

Artikkel 9 

Gebyrer 

Medlemsstatene kan fastlegge gebyrregler for tildelingen av den entydige produsentkoden. 

KAPITTEL 4 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.  
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 3. januar 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/37/EU 

av 26. juni 2013 

om endring av direktiv 2003/98/EF om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Dokumenter produsert av offentlige myndigheter i 

medlemsstatene utgjør en omfattende, variert og 

verdifull samling ressurser som kan være til gagn for 

kunnskapsøkonomien. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av  

17. november 2003 om viderebruk av informasjon fra 

offentlig sektor(3) fastsetter et minste sett av regler for 

viderebruk av dokumenter som offentlige myndigheter i 

medlemsstatene er i besittelse av, og hvordan slik 

viderebruk kan lettes i praksis. 

3) Retningslinjer for åpne data som oppmuntrer til bred 

tilgang til og viderebruk av informasjon fra offentlig 

sektor for private eller kommersielle formål, med få eller 

ingen rettslige, tekniske eller økonomiske begrensninger, 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 27.6.2013, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommuni-

kasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 

29.11.2018, s. 31. 

(1) EUT C 191 av 29.6.2012, s. 129. 

(2) Europaparlamentets holdning av 13. juni 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. juni 2013. 

(3) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 90. 

og som fremmer spredning av informasjon ikke bare for 

markedsdeltakere, men også for offentligheten, kan spille 

en viktig rolle i arbeidet med å få fart på utviklingen av 

nye tjenester basert på innovative metoder som 

kombinerer og utnytter slik informasjon, stimulerer til 

økonomisk vekst og fremmer sosialt engasjement. Dette 

krever imidlertid like vilkår på unionsplan med hensyn til 

om viderebruk av dokumenter er tillatt eller ikke, noe som 

ikke kan oppnås dersom dette spørsmålet overlates til 

medlemsstatenes eller berørte offentlige myndigheters 

regler og praksis. 

4) Det å tillate viderebruk av dokumenter som offentlige 

myndigheter er i besittelse av, gir merverdi for 

viderebrukerne, sluttbrukerne og samfunnet generelt og 

i mange tilfeller også for det offentlige organet selv, 

gjennom å fremme åpenhet og ansvarlighet og generere 

tilbakemeldinger fra viderebrukere og sluttbrukere, noe 

som gir den berørte offentlige myndigheten mulighet til 

å forbedre kvaliteten på informasjonen som samles inn. 

5) Siden det første regelsettet om viderebruk av 

informasjon fra offentlig sektor ble vedtatt i 2003, har 

mengden data i verden, herunder offentlige data, økt 

eksponentielt, og nye typer data blir hele tiden generert 

og samlet inn. Samtidig er vi vitne til en kontinuerlig 

utvikling av teknologier for analyse, utnytting og 

behandling av data. Denne raske teknologiske 

utviklingen gjør det mulig å skape nye tjenester og nye 

anvendelsesområder som er basert på bruk, aggregering 

og kombinering av data. Reglene som ble vedtatt i 2003, 

holder ikke lenger tritt med disse raske endringene, og 

resultatet er at man kan risikere å gå glipp av de 

økonomiske og sosiale mulighetene som viderebruk av 

offentlige data gir. 

6) Samtidig har medlemsstatene nå utarbeidet retningslinjer 

for viderebruk i henhold til direktiv 2003/98/EF, og 

enkelte av dem har vedtatt ambisiøse strategier for åpne 

data for å gjøre viderebruk av tilgjengelige offentlige data 

enklere for borgere og foretak, utover det minstenivået 

som er fastsatt i nevnte direktiv. For å unngå at ulike 

regler i ulike medlemsstater fungerer som en hindring for 

tilbud av produkter og tjenester over landegrensene, og 
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for å sørge for at sammenlignbare offentlige datasett kan 

viderebrukes i felleseuropeiske anvendelser basert på 

disse datasettene, kreves det et minstenivå av harmonise-

ring for å fastsette hvilke offentlige data som er 

tilgjengelige for viderebruk i det indre informasjons-

marked, i samsvar med den relevante innsynsordningen. 

7) Direktiv 2003/98/EF inneholder ingen forpliktelse 

vedrørende tilgang til dokumenter eller en plikt til å 

tillate viderebruk av dokumenter. Beslutningen om 

hvorvidt viderebruk skal tillates eller ikke, treffes 

fortsatt av medlemsstatene eller den berørte offentlige 

myndigheten. Samtidig bygger direktiv 2003/98/EF på 

nasjonale regler for tilgang til dokumenter, og tillatelse 

til viderebruk av dokumenter er derfor ikke påkrevet i 

henhold til direktivet dersom tilgangen er begrenset (for 

eksempel dersom nasjonale regler begrenser tilgangen 

til å gjelde borgere eller foretak som kan dokumentere 

en særlig interesse av tilgang til dokumentene) eller 

sperret (for eksempel dersom nasjonale regler sperrer 

tilgangen på grunn av dokumentenes følsomme 

karakter, blant annet av hensyn til nasjonal sikkerhet, 

forsvar eller offentlig sikkerhet). Noen medlemsstater 

har uttrykkelig koplet retten til viderebruk sammen med 

retten til tilgang, slik at alle allment tilgjengelige 

dokumenter kan viderebrukes. I andre medlemsstater er 

koplingen mellom de to regelsettene mindre tydelig, og 

dette er en kilde til rettslig usikkerhet. 

8) Direktiv 2003/98/EF bør derfor endres slik at det 

fastsettes en tydelig plikt for medlemsstatene til å gjøre 

alle dokumenter tilgjengelige for viderebruk, unntatt når 

tilgangen er begrenset eller sperret i henhold til 

nasjonale regler for tilgang til dokumenter og med 

forbehold for andre unntak som er fastsatt i dette 

direktiv. Endringene som gjøres ved dette direktiv, 

søker ikke å definere eller endre medlemsstatenes 

innsynsordninger, som fortsatt er deres ansvar. 

9) Idet det tas hensyn til Unionens regelverk og medlems-

statenes og Unionens internasjonale forpliktelser, særlig i 

henhold til Bern-konvensjonen om vern av litterære og 

kunstneriske verk og avtalen om handelsrelaterte sider 

ved immaterialrettigheter, bør dokumenter som 

tredjeparter har immaterialrettigheter til, unntas fra 

virkeområdet for direktiv 2003/98/EF. Dersom en 

tredjepart var opprinnelig eier av immaterialrettighetene 

til et dokument som biblioteker, herunder universitets-

biblioteker, museer og arkiver er i besittelse av, og 

vernetiden for disse rettighetene ikke har utløpt, bør 

dokumentet for dette direktivs formål anses som et 

dokument som tredjeparter har immaterialrettigheter til. 

10) Direktiv 2003/98/EF bør få anvendelse på dokumenter 

som berørte offentlige myndigheter stiller til rådighet som 

del av sine offentlige oppgaver i henhold til lov eller 

andre bindende regler i medlemsstatene. I mangel av slike 

regler bør offentlige oppgaver defineres i samsvar med 

vanlig administrativ praksis i medlemsstatene, forutsatt at 

de offentlige oppgavenes virkeområde er åpent for innsyn 

og kan tas opp til ny vurdering. De offentlige oppgavene 

kan defineres generelt eller fra sak til sak for hver enkelt 

offentlig myndighet. 

11) Dette direktiv bør gjennomføres og anvendes i fullt 

samsvar med prinsippene om vern av personopplysninger 

i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF 

av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og om 

fri utveksling av slike opplysninger(1). Det er særlig verd 

å merke seg at i henhold til nevnte direktiv er det 

medlemsstatene som bør fastsette under hvilke vilkår 

behandling av personopplysninger er lovlig. Et av 

prinsippene i nevnte direktiv er dessuten at person-

opplysninger etter innsamling ikke må behandles på en 

måte som er uforenlig med de angitte, uttrykkelige og 

rettmessige formålene som dataene ble innsamlet for. 

12) Direktiv 2003/98/EF bør ikke berøre rettighetene, 

herunder økonomiske og ideelle rettigheter, som ansatte 

hos offentlige myndigheter har i henhold til nasjonale 

regler. 

13) Dersom et dokument stilles til rådighet for viderebruk, 

bør den berørte offentlige myndigheten beholde 

utnyttelsesretten til dokumentet. 

14) Virkeområdet for direktiv 2003/98/EF bør utvides til også 

å omfatte biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, 

museer og arkiver. 

15) Et av hovedformålene med å opprette det indre marked 

er å skape vilkår som fremmer utviklingen av tjenester 

som omfatter hele Unionen. Biblioteker, museer og 

arkiver har en betydelig mengde verdifulle informa-

sjonsressurser fra offentlig sektor, særlig fordi digi-

taliseringsprosjekter har mangedoblet mengden digitalt 

offentlig materiale. Disse kulturarvsamlingene og 

tilhørende metadata er en potensiell kilde for produkter 

og tjenester med digitalt innhold, og de har et enormt 

potensial med hensyn til innovativ viderebruk i sektorer 

som utdanning og turisme. Større muligheter for 

viderebruk av offentlig kulturelt materiale bør blant 

annet gi foretak i Unionen mulighet til å utnytte sitt 

potensial og bidra til økonomisk vekst og skaping av 

arbeidsplasser.  

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 



Nr. 47/688 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

16) Det er betydelige forskjeller mellom de ulike medlems-

statenes regler og praksis når det gjelder utnyttelse av 

offentlige kulturelle ressurser, noe som hindrer 

realiseringen av det økonomiske potensialet til disse 

ressursene. Biblioteker, museer og arkiver fortsetter å 

investere i digitalisering, og mange har allerede gjort sitt 

offentlige innhold tilgjengelig for viderebruk og søker 

aktivt etter nye muligheter til å viderebruke dette 

innholdet. Fordi kulturinstitusjonene opererer innenfor 

veldig forskjellige lovgivningsmessige og kulturelle 

rammer, har også deres utnyttelse av innholdet utviklet 

seg på svært ulike måter. 

17) Ettersom forskjeller i nasjonale regler og praksis eller 

manglende klarhet hindrer det indre marked i å fungere 

på en tilfredsstillende måte og hemmer en hensikts-

messig utvikling av informasjonssamfunnet i Unionen, 

bør det innføres en minsteharmonisering av nasjonale 

regler og praksis for viderebruk av offentlig kulturelt 

materiale i biblioteker, museer og arkiver. 

18) Utvidelsen av virkeområdet for direktiv 2003/98/EF bør 

begrenses til tre typer kulturinstitusjoner – biblioteker, 

herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver – 

ettersom deres samlinger er og i stadig større grad vil bli 

verdifullt materiale for viderebruk i mange produkter, for 

eksempel mobile anvendelser. Andre typer kulturinstitu-

sjoner (som orkestre, operaer, balletter og teatre), 

herunder arkiver som er del av disse institusjonene, bør 

forbli utenfor virkeområdet ettersom de driver med 

«utøvende kunst». Ettersom nesten alt deres materiale 

omfattes av en tredjeparts immaterialrettigheter og derfor 

uansett vil forbli utenfor nevnte direktivs virkeområde, vil 

det ha liten betydning å ta dem med i virkeområdet. 

19) Digitalisering er et viktig middel for å sikre bedre tilgang 

til og viderebruk av kulturelt materiale i forbindelse med 

utdanning, arbeid eller fritid. Digitaliseringen gir også 

betydelige økonomiske muligheter gjennom en enklere 

integrering av kulturelt materiale i digitale tjenester og 

produkter, noe vil bidra til å skape arbeidsplasser og 

vekst. Disse aspektene ble understreket blant  

annet i Europaparlamentets resolusjon av 5. mai 2010  

om «Europeana — neste skritt»(1), kommisjonsre-

kommandasjon 2011/711/EU av 27. oktober 2011 om 

digitalisering av og nettbasert tilgang til kulturelt 

materiale samt digital bevaring(2) og Rådets konklusjoner 

av 10. mai 2012 om digitalisering av og nettbasert tilgang 

til kulturelt materiale samt digital bevaring(3). Disse 

dokumentene staker ut veien videre med hensyn til 

  

(1) EUT C 81 E av 15.3.2011, s. 16. 

(2) EUT L 283 av 29.10.2011, s. 39. 

(3) EUT C 169 av 15.6.2012, s. 5. 

håndtering av rettslige, økonomiske og organisatoriske 

aspekter ved digitalisering av Europas kulturarv og 

tilgjengeliggjøring på internett. 

20) For å lette viderebruk bør offentlige myndigheter, dersom 

det er mulig og hensiktsmessig, gjøre dokumenter 

tilgjengelige i åpne og maskinleselige formater og 

sammen med tilhørende metadata, med best mulig 

presisjon og detaljrikdom i et format som sikrer 

samvirkingsevne, for eksempel ved å behandle dem i 

samsvar med prinsippene for kompatibilitets- og 

brukervennlighetskrav for geografisk informasjon i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF 

av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for 

geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap 

(INSPIRE)(4). 

21) Et dokument bør anses å være i et maskinleselig format 

dersom det er i et filformat som er strukturert på en slik 

måte at programvare enkelt kan identifisere, gjenkjenne 

og trekke ut bestemte data fra det. Data kodet i filer som 

er strukturert i et maskinleselig format, er maskin-

leselige data. Maskinleselige formater kan være åpne 

eller lukkede, de kan være formelle standarder eller 

ikke. Dokumenter kodet i et filformat som begrenser 

elektronisk behandling, fordi dataene ikke kan eller ikke 

enkelt kan trekkes ut av dem, bør ikke anses å være i et 

maskinleselig format. Medlemsstater bør, der det er 

hensiktsmessig, oppmuntre til bruk av åpne, 

maskinleselige formater. 

22) Dersom offentlige myndigheter krever gebyrer for 

viderebruk av dokumenter, bør slike gebyrer i prinsippet 

begrenses til marginalkostnader. Det bør imidlertid tas 

hensyn til nødvendigheten av ikke å hindre den normale 

driften hos offentlige myndigheter som er forpliktet til å 

generere inntekter for å dekke en betydelig del av 

kostnadene knyttet til utføring av deres offentlige 

oppgaver eller av kostnadene knyttet til innsamling, 

produksjon, reproduksjon og spredning av visse 

dokumenter som gjøres tilgjengelige for viderebruk. I 

slike tilfeller bør offentlige myndigheter kunne kreve 

gebyrer som overstiger marginalkostnadene. Slike 

gebyrer skal fastsettes etter objektive, åpne og 

kontrollerbare kriterier, og den samlede inntekten fra 

utlevering og tillatelse til viderebruk av dokumenter bør 

ikke overstige kostnadene for innsamling, produksjon, 

reproduksjon og spredning samt en rimelig avkastning 

på investeringene. Kravet om å generere inntekter for å 

dekke en betydelig del av offentlige myndigheters 

kostnader knyttet til utføring av deres offentlige 

oppgaver eller av kostnader knyttet til innsamling, 

produksjon, reproduksjon og spredning av visse 

dokumenter, behøver ikke å være et lovfestet krav og 

kan for eksempel følge av administrativ praksis i 

medlemsstatene. Et slikt krav bør regelmessig vurderes 

på nytt av medlemsstatene.  

  

(4) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1. 
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23) Biblioteker, museer og arkiver bør også kunne kreve 

gebyrer som overstiger marginalkostnadene, for ikke å 

hindre den normale driften. Når det gjelder slike 

offentlige myndigheter, bør ikke den samlede inntekten 

fra utlevering og tillatelse til viderebruk av dokumenter 

innenfor den relevante regnskapsperioden overstige 

kostnadene for innsamling, produksjon, reproduksjon, 

spredning, bevaring og rettighetsklarering samt en 

rimelig avkastning på investeringene. Ved beregning av 

en rimelig avkastning på investeringene for biblioteker, 

museer og arkiver kan det, tatt i betraktning deres 

særtrekk, tas hensyn til prisene som privat sektor krever 

for viderebruk av identiske eller lignende dokumenter. 

24) De øvre grensene for gebyrer fastsatt i dette direktiv 

berører ikke medlemsstatenes rett til å ta lavere gebyrer 

eller ingen gebyrer. 

25) Medlemsstatene bør fastsette kriteriene for å pålegge 

gebyrer som overstiger marginalkostnadene. I den 

forbindelse kan medlemsstatene for eksempel fastsette 

slike kriterier i nasjonale regler eller utpeke egnede 

myndigheter, med unntak av den offentlige myndigheten 

selv, med kompetanse til å fastsette slike kriterier. Denne 

myndigheten bør være organisert i samsvar med 

medlemsstatens konstitusjonelle og rettslige system. Dette 

kan være en eksisterende myndighet med utøvende 

budsjettmyndighet som står under politisk ansvar. 

26) I forbindelse med enhver viderebruk av et dokument 

kan offentlige myndigheter pålegge viderebrukeren 

vilkår, eventuelt gjennom en lisens, for eksempel 

kildehenvisning og om dokumentet på noen måte er blitt 

endret av viderebrukeren. Eventuelle lisenser for 

viderebruk av informasjon fra offentlig sektor bør under 

alle omstendigheter omfatte så få restriksjoner på 

viderebruk som mulig, for eksempel begrenset til et krav 

om kildehenvisning. Åpne lisenser tilgjengelig på 

internett, som gir mer omfattende viderebruksrettigheter 

uten teknologiske, økonomiske eller geografiske 

begrensninger og er basert på åpne dataformater, bør 

spille en viktig rolle i denne forbindelse. Medlemsstater 

bør derfor oppmuntre til bruk av åpne lisenser, noe som 

med tiden bør bli vanlig praksis i hele Unionen. 

27) Kommisjonen har støttet utviklingen av en resultattavle 

på internett for informasjon fra offentlig sektor, med 

relevante resultatindikatorer for viderebruk av 

informasjon fra offentlig sektor i alle medlemsstater. En 

regelmessig oppdatering av denne resultattavlen på 

internett vil bidra til utvekslingen av informasjon mellom 

medlemsstatene og gjøre opplysninger om retningslinjer 

og praksis tilgjengelig i hele Unionen. 

28) Klageadgangen bør omfatte muligheten til en vurdering 

utført av en upartisk klageinstans. Dette kan være en 

allerede eksisterende nasjonal myndighet, for eksempel 

nasjonal konkurransemyndighet, nasjonal myndighet for 

dokumenttilgang eller en nasjonal rettsmyndighet. 

Denne myndigheten bør være organisert i samsvar med 

medlemsstatens konstitusjonelle og rettslige system og 

bør ikke berøre andre klageadganger som eventuelt er 

tilgjengelig for personer som søker om viderebruk. Den 

bør imidlertid være forskjellig fra medlemsstatens 

ordning for å fastsette kriterier for å pålegge gebyrer 

som overstiger marginalkostnadene. Klageadgangen bør 

omfatte muligheten til prøving av avslag, men også av 

vedtak som, til tross for at de tillater viderebruk, kan 

påvirke søkere av andre årsaker, særlig på grunn av 

gebyrreglene. Vurderingsprosessen bør være hurtig, i 

samsvar med behovene i et marked i rask endring. 

29) Konkurranseregler bør respekteres når prinsippene for 

viderebruk av dokumenter fastsettes, og så langt som 

mulig bør avtaler om enerett mellom offentlige 

myndigheter og private partnere unngås. For å yte en 

tjeneste av offentlig interesse kan det imidlertid noen 

ganger være nødvendig med enerett til viderebruk av 

visse dokumenter fra offentlig sektor. Dette kan blant 

annet være tilfellet dersom ingen kommersiell forlegger 

vil offentliggjøre informasjonen uten en slik enerett. For å 

ta hensyn til dette tillater direktiv 2003/98/EF avtaler om 

enerett, som regelmessig må vurderes på nytt, dersom en 

enerett er nødvendig for å kunne yte en tjeneste av 

offentlig interesse. 

30) Etter utvidelsen av virkeområdet for direktiv 2003/98/EF 

til å omfatte biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, 

museer og arkiver, bør det tas hensyn til gjeldende 

forskjeller i medlemsstatene vedrørende digitalisering av 

kulturelle ressurser, noe som ikke kunne håndteres på en 

effektiv måte av gjeldende regler for avtaler om enerett i 

nevnte direktiv. Det finnes en rekke samarbeidsavtaler 

mellom biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, 

museer og arkiver og private partnere som omfatter 

digitalisering av kulturelle ressurser, der det gis enerett til 

private partnere. Praksis har vist at slike offentlig-private 

partnerskap kan legge til rette for en meningsfull 

utnyttelse av kultursamlinger og samtidig gi allmennheten 

raskere tilgang til kulturarven. 

31) Dersom en enerett gjelder digitalisering av kulturelle 

ressurser, kan en viss periode med enerett være 

nødvendig for å gi den private partneren mulighet til å 

tjene inn investeringen. Denne perioden bør imidlertid 

være tidsbegrenset og så kort som mulig for å overholde 

prinsippet om at offentlig materiale skal forbli offentlig 

tilgjengelig når det er digitalisert. Perioden med enerett 

til å digitalisere kulturelle ressurser bør i alminnelighet 

ikke overstige ti år. En periode med enerett på mer enn 

ti år bør bli tatt opp til ny vurdering, der det tas hensyn 

til teknologiske, økonomiske og administrative 

endringer i miljøet siden avtalen ble inngått. Dessuten 

bør alle offentlig-private partnerskap for digitalisering 
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av kulturelle ressurser gi partnerinstitusjonen fulle 

rettigheter med hensyn til bruk av digitaliserte kulturelle 

ressurser etter avtalens opphør. 

32) For å ta behørig hensyn til kontrakter og andre avtaler 

som gir enerett, og som ble inngått før ikrafttredelsen av 

dette direktiv, bør det innføres passende overgangstiltak 

for å beskytte de berørte partenes interesser, dersom 

deres enerett ikke omfattes av unntakene som tillates i 

henhold til dette direktiv. Disse overgangstiltakene bør 

tillate at partenes enerett fortsetter å gjelde inntil 

kontraktens utløp eller, for tidsubegrensede kontrakter 

eller kontrakter med veldig lang varighet, i en 

tilstrekkelig lang periode slik at partene kan treffe 

egnede tiltak. Disse overgangstiltakene bør ikke gjelde 

kontrakter eller andre avtaler inngått etter ikrafttredelsen 

av dette direktiv, men samtidig før anvendelsen av 

nasjonale tiltak som innarbeider dette direktiv, for å 

unngå situasjoner der det inngås kontrakter eller andre 

langsiktige avtaler som ikke er i samsvar med dette 

direktiv, med den hensikt å omgå framtidige nasjonale 

innarbeidingstiltak som skal vedtas. Kontrakter og andre 

avtaler inngått etter ikrafttredelsen av dette direktiv, 

men før datoen for anvendelse av nasjonale 

innarbeidingstiltak, bør derfor være i samsvar med dette 

direktiv fra anvendelsesdatoen for nasjonale tiltak for 

innarbeiding av dette direktiv. 

33) Ettersom målene for dette direktiv, som er å gjøre det 

lettere å skape informasjonsprodukter og -tjenester på 

unionsplan som bygger på dokumenter fra offentlig 

sektor, for å sikre effektiv og grensekryssende bruk av 

dokumenter fra offentlig sektor dels hos private, særlig 

små og mellomstore, foretak for å skape verdiøkende 

informasjonsprodukter og -tjenester, og dels hos borgere 

for å gjøre det lettere med fri spredning av informasjon 

og kommunikasjon, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor på grunn av det foreslåtte 

tiltakets felleseuropeiske omfang bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om 

Den europeiske union. I samsvar med forholds-

messighetsprinsippene fastsatt i nevnte artikkel går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

disse målene. 

34) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende 

rettighetene og de prinsippene som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter, herunder vern av personopplysninger (artikkel 

8) og eiendomsretten (artikkel 17). Ingenting i dette 

direktiv bør tolkes eller gjennomføres på en måte som er i 

strid med Den europeiske konvensjon om beskyttelse av 

menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. 

35) Det er nødvendig å sikre at medlemsstatene rapporterer 

til Kommisjonen om omfanget av viderebruk av 

informasjon fra offentlig sektor, vilkårene for å gjøre 

informasjonen tilgjengelig og klageadgangen. 

36) Kommisjonen bør bistå medlemsstatene med å gjennom-

føre dette direktiv på en ensartet måte gjennom å utstede 

retningslinjer, særlig om anbefalte standardlisenser, 

datasett og gebyrer for viderebruk av dokumenter, etter 

samråd med berørte parter. 

37) Direktiv 2003/98/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2003/98/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) skal lyde: 

«a)  dokumenter som stilles til rådighet uten at 

dette omfattes av de berørte offentlige 

myndighetenes offentlige oppgaver i henhold 

til lov eller andre bindende regler i medlems-

staten eller, i mangel av slike regler, som 

fastsatt i samsvar med vanlig administrativ 

praksis i vedkommende medlemsstat, forutsatt 

at de offentlige oppgavenes virkeområde er 

åpent for innsyn og kan tas opp til ny 

vurdering,» 

ii)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  dokumenter som i henhold til innsyns-

ordningene i medlemsstatene ikke er 

tilgjengelige, blant annet av hensyn til: 

– vern av nasjonal sikkerhet (dvs. statens 

sikkerhet), forsvar eller offentlig 

sikkerhet, 

– fortrolig behandling av statistiske 

opplysninger, 

– fortrolig behandling av forretnings-

opplysninger (f.eks. forretnings-

hemmeligheter, yrkeshemmeligheter eller 

selskapshemmeligheter),»  
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iii) Nye bokstaver skal lyde: 

«ca) dokumenter som det i henhold til innsyns-

ordningene i medlemsstatene er begrenset 

tilgang til, herunder tilfeller der borgere 

eller foretak må dokumentere en særlig 

interesse av tilgang til dokumenter, 

cb) deler av dokumenter som bare inneholder 

logoer, våpenskjold og insignier, 

cc) dokumenter som i henhold til innsyns-

ordningene ikke er tilgjengelige eller som 

det er begrenset tilgang til av hensyn til vern 

av personopplysninger, og deler av 

dokumenter som er tilgjengelige i henhold 

til disse ordningene, men som inneholder 

personopplysninger som gjør at viderebruk 

ifølge lovgivningen er uforenlig med 

lovgivningen om personvern i forbindelse 

med behandling av personopplysninger,» 

iv) Bokstav e) skal lyde: 

«e)  dokumenter som utdannings- og forsknings-

institusjoner er i besittelse av, herunder 

organisasjoner opprettet for å overføre 

forskningsresultater, skoler og universiteter, 

unntatt universitetsbiblioteker, og» 

v) Bokstav f) skal lyde: 

«f)  dokumenter som kulturinstitusjoner er i 

besittelse av, unntatt biblioteker, museer og 

arkiver.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Dette direktiv bygger på, og berører ikke, 

innsynsordninger i medlemsstatene.» 

c)  I nr. 4 endres «fellesskapsregelverket» til «unions-

regelverket». 

2)  I artikkel 2 skal nye numre lyde: 

«6. «maskinleselig format» et filformat strukturert slik at 

programvare enkelt kan identifisere, gjenkjenne og 

trekke ut bestemte data, herunder individuelle 

opplysninger og deres interne struktur, 

7. «åpent format» et filformat som er plattformuavhengig 

og gjort tilgjengelig for allmennheten uten 

begrensninger som hindrer viderebruk av dokumenter, 

8. «formell åpen standard» en standard som er blitt 

fastsatt skriftlig, med detaljerte spesifikasjoner for 

kravene som skal sikre samvirkingsevne mellom 

programvare, 

9. «universitet/høyskole» en offentlig myndighet som 

tilbyr høyere utdanning som leder til akademiske 

grader.» 

3)  Artikkel 3 skal lyde: 

 «Artikkel 3 

 Allment prinsipp 

 1.  Med forbehold for nr. 2 skal medlemsstatene sikre at 

dokumenter som dette direktiv får anvendelse på i samsvar 

med artikkel 1, kan viderebrukes for kommersielle eller 

ikke-kommersielle formål i samsvar med vilkårene fastsatt 

i kapittel III og IV. 

 2.  For dokumenter som biblioteker, herunder univer-

sitetsbiblioteker, museer og arkiver har immaterial-

rettigheter til, skal medlemsstatene sikre, når viderebruk av 

slike dokumenter er tillatt, at disse dokumentene kan 

viderebrukes for kommersielle eller ikke-kommersielle 

formål i samsvar med vilkårene fastsatt i kapittel III  

og IV.» 

4)  I artikkel 4 skal nr. 3 og 4 lyde: 

 «3.  Ved avslag på anmodningen skal de offentlige 

myndighetene underrette søkeren om årsakene til avslaget 

på grunnlag av relevante bestemmelser i innsynsordningen 

i vedkommende medlemsstat eller nasjonale bestemmelser 

vedtatt i henhold til dette direktiv, særlig artikkel 1 nr. 2 

bokstav a)–cc) eller artikkel 3. Dersom et avslag gis på 

grunnlag av artikkel 1 nr. 2 bokstav b), skal den offentlige 

myndigheten vise til den fysiske eller juridiske personen 

som er rettighetshaver, der denne er kjent, eller alternativt 

til lisensgiveren som den offentlige myndigheten har 

innhentet det relevante materialet fra. Biblioteker, 

herunder universitetsbiblioteker, museer og arkiver skal 

ikke være forpliktet til å ta med en slik henvisning. 

 4.  Alle vedtak om viderebruk skal inneholde en 

henvisning til klageadgangen i tilfelle søkeren ønsker å 

klage på vedtaket. Klageadgangen skal omfatte muligheten 

til prøving ved en upartisk klageinstans med nødvendig 

sakkunnskap, for eksempel nasjonal konkurranse-

myndighet, nasjonal myndighet for dokumenttilgang eller 

en nasjonal rettsmyndighet, hvis vedtak er bindende for 

den berørte offentlige myndigheten.» 

5)  Artikkel 5 skal lyde: 

 «Artikkel 5 

 Tilgjengelige formater 

 1.  Offentlige myndigheter skal gjøre sine dokumenter 

tilgjengelige i alle allerede foreliggende formater eller 

språkversjoner og, dersom det er mulig og hensiktsmessig, 

i åpne og maskinleselige formater sammen med tilhørende 

metadata. Både formatet og metadataene bør, så langt det 

er mulig, være i samsvar med formelle åpne standarder.  
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 2.  Nr. 1 innebærer ikke at offentlige myndigheter er 

forpliktet til å framstille eller tilpasse dokumenter eller 

framlegge utdrag for å etterkomme nevnte nummer, 

dersom dette krever en uforholdsmessig stor innsats og 

ikke bare et enkelt håndgrep. 

 3.  Det kan ikke på grunnlag av dette direktiv kreves at 

offentlige myndigheter skal fortsette å produsere og lagre 

en viss type dokumenter for at en privat eller offentlig 

organisasjon skal kunne viderebruke slike dokumenter.» 

6)  Artikkel 6 skal lyde: 

 «Artikkel 6 

 Gebyrprinsipper 

 1.  Dersom det kreves gebyrer for viderebruk av 

dokumenter, skal slike gebyrer begrenses til marginalkost-

nader påløpt for reproduksjon, framskaffelse og spredning. 

 2.  Nr. 1 får ikke anvendelse på følgende: 

a)  Offentlige myndigheter som er forpliktet til å generere 

inntekter for å dekke en betydelig del av kostnadene 

knyttet til utføring av deres offentlige oppgaver. 

b)  Unntaksvis dokumenter der innsamling, produksjon, 

reproduksjon og spredning av dokumentene medfører 

en forpliktelse for den berørte offentlige myndigheten 

til å generere tilstrekkelige inntekter for å dekke en 

betydelig del av kostnadene knyttet til dette. Disse 

kravene skal fastsettes ved lov eller andre bindende 

regler i medlemsstatene. I mangel av slike regler skal 

kravene defineres i samsvar med vanlig administrativ 

praksis i medlemsstatene. 

c)  Biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, museer 

og arkiver. 

 3.  I tilfellene nevnt i nr. 2 bokstav a) og b) skal berørte 

offentlige myndigheter beregne samlede gebyrer etter 

objektive, åpne og kontrollerbare kriterier som fastsettes 

av medlemsstatene. Disse myndighetenes samlede inntekt 

fra utlevering og tillatelse til viderebruk av dokumenter 

innenfor den relevante regnskapsperioden skal ikke 

overstige kostnadene for innsamling, produksjon, 

reproduksjon og spredning samt en rimelig avkastning på 

investeringene. Gebyrene skal beregnes i samsvar med 

regnskapsprinsippene som gjelder for de berørte offentlige 

myndighetene. 

 4.  Når offentlige myndigheter nevnt i nr. 2 bokstav c) 

pålegger gebyrer, skal ikke den samlede inntekten fra 

utlevering og tillatelse til viderebruk av dokumenter 

innenfor den relevante regnskapsperioden overstige 

kostnadene for innsamling, produksjon, reproduksjon, 

spredning, bevaring og rettighetsklarering samt en rimelig 

avkastning på investeringene. Gebyrene skal beregnes i 

samsvar med regnskapsprinsippene som gjelder for de 

berørte offentlige myndighetene.» 

7)  Artikkel 7 skal lyde: 

 «Artikkel 7 

 Innsyn 

 1.  Når det gjelder standardgebyrer for viderebruk av 

dokumenter som er i offentlige myndigheters besittelse, 

skal gjeldende vilkår og faktiske gebyrbeløp, herunder 

beregningsgrunnlaget for slike gebyrer, fastsettes på 

forhånd og offentliggjøres, elektronisk dersom det er 

mulig og hensiktsmessig. 

 2.  Når det gjelder andre gebyrer for viderebruk enn dem 

nevnt i nr. 1, skal vedkommende offentlig myndighet på 

forhånd angi hvilke faktorer det vil bli tatt hensyn til ved 

beregning av disse gebyrene. På anmodning skal 

vedkommende offentlig myndighet også angi hvordan 

slike gebyrer er beregnet for den konkrete anmodningen 

om viderebruk. 

 3.  Kravene nevnt i artikkel 6 nr. 2 bokstav b) skal være 

fastsatt på forhånd. De skal offentliggjøres elektronisk 

dersom det er mulig og hensiktsmessig. 

 4.  Offentlige myndigheter skal sikre at de som anmoder 

om å viderebruke dokumenter, underrettes om klageadgang 

i forbindelse med vedtak eller praksis som berører dem.» 

8)  Artikkel 8 nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Offentlige myndigheter kan tillate viderebruk uten 

vilkår, eller de kan fastsette vilkår, eventuelt gjennom en 

lisens. Disse vilkårene skal ikke begrense mulighetene for 

viderebruk unødig og skal ikke brukes for å begrense 

konkurranse.» 

9)  Artikkel 9 skal lyde: 

 «Artikkel 9 

 Praktiske ordninger 

 Medlemsstatene skal sørge for praktiske ordninger som 

gjør det lettere å søke etter dokumenter som er 

tilgjengelige for viderebruk, for eksempel i form av lister 

over de viktigste dokumentene med relevante metadata, 

som er tilgjengelige via internett og i maskinleselig format 

dersom det er mulig og hensiktsmessig, og nettportaler 

med lenker til disse listene over informasjonskilder. Når 

det er mulig, skal medlemsstatene legge til rette for 

tverrspråklig søk etter dokumenter.»  
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10)  I artikkel 11 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal nytt ledd lyde: 

 «Dette nummer får ikke anvendelse på digitalisering 

av kulturelle ressurser.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

 «2a.  Uten hensyn til nr. 1 skal perioden med enerett 

i alminnelighet ikke overstige ti år dersom eneretten 

gjelder digitalisering av kulturelle ressurser. I tilfeller 

der denne perioden overstiger ti år, skal varigheten tas 

opp til ny vurdering i løpet av det ellevte året og 

deretter, dersom det er relevant, hvert sjuende år. 

 Avtalene om enerett nevnt i første ledd skal 

offentliggjøres og være åpne for innsyn. 

 Ved enerett som nevnt i første ledd, skal den berørte 

offentlige myndigheten kostnadsfritt motta en kopi av 

de digitaliserte kulturelle ressursene som en del av 

avtalen. Kopien skal være tilgjengelig for viderebruk 

ved utløpet av perioden med enerett.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  Avtaler om enerett som eksisterer 1. juli 2005, 

og som ikke oppfyller kravene til unntak i henhold til 

nr. 2, skal opphøre ved kontraktens utløp, eller under 

alle omstendigheter senest 31. desember 2008.» 

d)  Nytt nummer skal lyde: 

 «4.  Uten at det berører nr. 3, skal avtaler om 

enerett som eksisterer 17. juli 2013, og som ikke 

oppfyller kravene til unntak i henhold til nr. 2 og 2a, 

opphøre ved kontraktens utløp, eller under alle 

omstendigheter senest 18. juli 2043.» 

11)  Artikkel 13 skal lyde: 

 «Artikkel 13 

 Ny vurdering 

 1.  Kommisjonen skal vurdere anvendelsen av dette 

direktiv på nytt senest 18. juli 2018 og oversende 

resultatene av denne vurderingen, sammen med eventuelle 

forslag til endring av dette direktiv, til Europaparlamentet 

og Rådet. 

 2.  Medlemsstatene skal hvert tredje år framlegge en 

rapport for Kommisjonen om tilgjengeligheten av 

informasjon fra offentlig sektor for viderebruk, vilkårene 

for å gjøre informasjonen tilgjengelig og klageadgangen. 

På grunnlag av denne rapporten, som skal offentliggjøres, 

skal medlemsstatene vurdere gjennomføringen av artikkel 

6 på nytt, særlig med hensyn til gebyrer som overstiger 

marginalkostnadene. 

 3.  Den nye vurderingen nevnt i nr. 1 skal særlig gjelde 

dette direktivs virkeområde og virkninger, herunder i 

hvilket omfang viderebruken av dokumenter fra offentlig 

sektor har økt, følgene av de anvendte gebyrprinsippene og 

viderebruken av offisielle tekster av lovgivningsmessig og 

administrativ art, samspillet mellom regler for vern av 

personopplysninger og muligheter til viderebruk, samt 

ytterligere muligheter for å få det indre marked til å 

fungere på en mer tilfredsstillende måte og fremme 

utviklingen av den europeiske innholdsindustrien.» 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 18. juli 2015 vedta og 

kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om dette. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 18. juli 2015. 

2.  Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal 

de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises 

til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for 

henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort 

i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 26. juni 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ A. SHATTER 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2016/2309 

av 16. desember 2016 

om fjerde tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen av vedleggene til europaparlaments-  

og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig 

gods(1), særlig artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I avsnitt I.1 i vedlegg I, avsnitt II.1 i vedlegg II og avsnitt III.1 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF vises det til 

bestemmelser i internasjonale avtaler om innlands transport av farlig gods på vei, med jernbane og på innlands 

vannveier som definert i artikkel 2 i nevnte direktiv. 

2) Bestemmelsene i disse internasjonale avtalene ajourføres annethvert år. Dermed får de sist endrede utgavene av disse 

avtalene anvendelse fra 1. januar 2017, med en overgangsperiode fram til 30. juni 2017. 

3) Avsnitt I.1. i vedlegg I, avsnitt II.1. i vedlegg II og avsnitt III.1. i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2008/68/EF 

I direktiv 2008/68/EF gjøres følgende endringer: 

1. I vedlegg I skal avsnitt I.1. lyde: 

«I.1. ADR 

I vedlegg A og B til ADR, som får anvendelse fra 1. januar 2017, erstattes «avtalepart» med «medlemsstat» der det er 

relevant.» 

2. I vedlegg II skal avsnitt II.1. lyde: 

«II.1. RID 

I vedlegg til RID, som finnes i tillegg C til COTIF og får anvendelse fra 1. januar 2017, erstattes «RID-avtalemedlemsstat» 

med «medlemsstat» der det er relevant.» 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 20.12.2016, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 32. 

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13. 
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3. I vedlegg III skal avsnitt III.1. lyde: 

«III.1. ADN 

I bestemmelsene vedlagt ADN, som får anvendelse fra 1. januar 2017, samt i artikkel 3 bokstav f) og h) og artikkel 8 nr. 1 

og 3 i ADN erstattes «avtalepart» med «medlemsstat» der det er relevant.» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2017 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 16. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING (EU) 2016/1945 

av 14. oktober 2016 

om likeverdighet mellom ulike førerkortklasser 

[meddelt under nummer K(2016) 6517](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort(1), særlig artikkel 13 

nr. 1 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2006/126/EF er det fastsatt at alle førerkort utstedt av medlemsstatene skal godkjennes gjensidig. 

Prinsippet om gjensidig godkjenning bør også få anvendelse på førerkort som er utstedt før datoen for anvendelse av 

dette prinsippet. 

2) Prinsippet om gjensidig godkjenning av førerkort innebærer full godkjenning av enhver førerrett som en 

førerkortinnehaver er gitt i samsvar med nasjonale bestemmelser som gjaldt på utstedelsestidspunktet. 

3) Ved direktiv 2006/126/EF er det fastsatt at medlemsstatene bør fastsette regler for likeverdighet mellom de klasser av 

førerkort som er utstedt før gjennomføringen av nevnte direktiv, og de klasser som er definert i dets artikkel 4. 

Kommisjonen bør godkjenne denne likeverdigheten på en rettslig bindende måte. 

4) Etter at kommisjonsbeslutning 2014/209/EU(2) ble vedtatt, har Tyskland, Frankrike, Kroatia og Nederland meldt om 

korrigeringer av tabellene for likeverdighet fastsatt i vedlegget til nevnte beslutning. Kommisjonen har gjennomgått 

korrigeringene og kan godkjenne dem. Tabellene for likeverdighet bør derfor endres. 

5) Beslutning 2014/209/EF bør oppheves — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Denne beslutning får anvendelse på alle gyldige førerkort utstedt av medlemsstatene som fortsatt er i omløp. 

Artikkel 2 

Kommisjonen godkjenner tabellene for likeverdighet mellom ulike klasser av førerkort som er utstedt i medlemsstatene før 

gjennomføringen av direktiv 2006/126/EF, og de harmoniserte førerkortklassene definert i artikkel 4 i nevnte direktiv, som 

fastsatt i vedlegget til denne beslutning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 9.11.2016, s. 62, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 

29.11.2018, s. 33. 

(1) EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18. 

(2) Kommisjonsbeslutning av 20. mars 2014 om likeverdighet mellom ulike førerkortklasser (EUT L 120 av 23.4.2014, s. 1). 
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Artikkel 3 

Kommisjonen godkjenner følgende: 

a) Klassene av førerkort som er utstedt før gjennomføringen av direktiv 2006/126/EF, gir innehaveren rett til å føre kjøretøyer 

i tilsvarende klasser som beskrevet i vedlegget til denne beslutning uten innbytte av førerkortet. 

b) Visse begrensninger gjelder, som angitt for den aktuelle førerretten i vedlegget. 

c) Ved innbytte av et førerkort i et førerkort etter EU-modellen for førerkort som beskrevet i vedlegg I til direktiv 

2006/126/EF, skal det gis likeverdig førerrett som beskrevet i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 4 

Beslutning 2014/209/EU oppheves. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 14. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

 Violeta BULC 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Kodene som brukes i dette vedlegg, angir begrensningen for tilsvarende førerrett og er harmoniserte EU-koder som angitt i 

vedlegg I til direktiv 2006/126/EF. 

MODELLER UTSTEDT I BELGIA 

Modell Belgia 1 (B1) 

Utstedt i Belgia fra 1. januar 1967 til 31. desember 1988 

Beskrivelse: Modellen er utstedt på ett av følgende språk: Nederlandsk, fransk og tysk. Modellens farge og trykk kan variere. 

Modell på rosa papir (105/222 mm), seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell B1 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, A2, A, B, BE  

B* AM, A1, A2, A, B, BE 1 

C A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE  

D A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE  

AF AM, A1, A2, A med EU-koder for tilpassede kjøretøyer 2 

BF B med EU-koder for tilpassede kjøretøyer 2 

Tilleggsopplysninger: 

1. B* for kjøretøyer i klasse B som brukes som drosje, leiebil eller til transport av personell osv. 

2. For å ha rett til å føre kjøretøyer i klasse AF og/eller BF krevdes godkjenning for klasse A og/eller B og for klasse F samt at 

registreringsnummeret var angitt på førerkortet. 

Modell Belgia 2 (B2) 

Utstedt i Belgia fra 1. januar 1989 til 30. september 1998 

Beskrivelse: Modellen er utstedt på ett av følgende språk: Nederlandsk, fransk og tysk. Modellens farge og trykk kan variere. 

Modell på rosa papir (106/222 mm), seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell B2 Tilsvarende klasser 

(A3) AM 

A2 AM, A1, A2, A 

A1 AM, A1, A2, A 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/699 

 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell B2 Tilsvarende klasser 

B AM, B 

BE AM, B, BE 

C AM, B, C1, C 

CE AM, B, BE, C1, C1E, C, CE 

D AM, B, D1, D 

DE AM, B, BE, D1, D1E, D, DE 

Modell Belgia 3 (B3) 

Utstedt i Belgia siden 1. januar 1998 

Beskrivelse: Modellen er utstedt på ett av følgende språk: Nederlandsk, fransk og tysk. Modell på rosa papir (106/222 mm), 

seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell B3 Tilsvarende klasser 

(A3) AM 

(G) — 

(A<) AM, A1, A2 

A AM, A1, A2, A 

B AM, B 

BE AM, B, BE 

C1 AM, B, C1 

C1E AM, B, BE. C1, C1E 

C AM, B, C1, C 

CE AM, B, BE, C1, C1E, C, CE 

D1 AM, B, D1 

D1E AM, B, BE, D1, D1E 

D AM, B, D1, D 

DE AM, B, BE, D1, D1E, D, DE 
  



Nr. 47/700 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

Modell Belgia 4 (B4) 

Utstedt i Belgia siden 1. juli 2010 

Beskrivelse: Modellen er utstedt på ett av følgende språk: Nederlandsk, fransk og tysk. Rosa kortmodell av polykarbonat 

framstilt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I til direktiv 2006/126/EF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell B4 Tilsvarende klasser 

(A3) AM 

(G) — 

(A<) AM, A1, A2 

A AM, A1, A2, A 

B AM, B 

BE AM, B, BE 

C1 AM, B, C1 

C1E AM, B, BE. C1, C1E 

C AM, B, C1, C 

CE AM, B, BE, C1, C1E, C, CE 

D1 AM, B, D1 

D1E AM, B, BE, D1, D1E 

D AM, B, D1, D 

DE AM, B, BE, D1, D1E, D, DE 

MODELLER UTSTEDT I BULGARIA 

Modell Bulgaria 1 (BG1) 

Utstedt i Bulgaria fra 1. januar 2010 til 19. januar 2013 

Beskrivelse: I samsvar med direktiv 2006/126/EF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell BG1 Tilsvarende klasser 

M AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

B1 B1 

B B 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell BG1 Tilsvarende klasser 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tr6 — 

Ttm — 

Tkt — 

MODELLER UTSTEDT I TSJEKKIA 

Modell Tsjekkia 1 (CZ1) 

Utstedt i Tsjekkia fra 1. januar 2001 til 30. april 2004 

Beskrivelse: Materiale: Plastbelagt flerfarget papir av seddelkvalitet. Sirkelformet holografisk bilde (med «CZ» i midten) i 

laminatet overlapper fotografi nederst til venstre. Fotografi: 35 mm × 45 mm festet i rammen på forsiden med et offisielt 

stempel med utstedende myndighets navn og statens riksvåpen. 

Førerkortets gyldighetstid: inntil livstid. Denne modellen skal byttes inn innen 31. desember 2013. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell CZ1 Tilsvarende klasser 

AM AM 

A1 AM, A1 

A (fra 18 år og oppover) AM, A1, A2 

A (fra 21 år og oppover) AM, A1, A2, A 

B1 AM, B1 

B AM, B1, B 

BE AM, B1, B, BE 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell CZ1 Tilsvarende klasser 

C1 AM, B1, B, C1 

C1E AM, B1, B, BE, C1, C1E 

C AM, B1, B, C1, C 

CE AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 

D1 AM, B1, B, D1 

D1E AM, B1, B, BE, D1, D1E 

D AM, B1, B, D1, D 

DE AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 

T (nasjonal klasse av landbruks-

traktorer) 

— 

Modell Tsjekkia 2 (CZ2) 

Utstedt i Tsjekkia siden 1. mai 2004 

Beskrivelse: Materiale: Plastkort av polykarbonat i formatet ID1, dvs. 54 × 86 mm (kredittkortformat), med ordene 

«ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ» og statens navn «ČESKÁ REPUBLIKA» øverst. Til høyre står ordene «MODEL EVROPSKÝCH 

SPOLEČENSTVÍ» og «førerkort» med store bokstaver på EU-språkene. Nasjonalitetsmerket til medlemsstaten som utsteder 

førerkortet («CZ»), trykt i negativ i et blått rektangel og omgitt av tolv gule stjerner, står øverste til venstre. Lasergraverte 

personopplysninger, herunder fotografi av og underskriften til førerkortinnehaveren. Høyt positivt relieff med guillochetrykk og 

bokstavene «CZ» på begge sider av kortet. Logo med bokstavene «CZ» i optisk variabel trykkfarge som skifter mellom gull og 

grønt, øverst til høyre på forsiden. Omskiftelig bilde nederst til høyre på forsiden som viser fotografi av førerkortinnehaveren 

og førerkortnummeret (samme som i felt 5). 

Førerkortets gyldighetstid: 10 år 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell CZ2 Tilsvarende klasser 

AM AM 

A1 AM, A1 

A (fra 18 år og oppover) AM, A1, A2 

A (fra 21 år og oppover) AM, A1, A2, A 

B1 AM, B1 

B AM, B1, B 

BE AM, B1, B, BE 

C1 AM, B1, B, C1 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell CZ2 Tilsvarende klasser 

C1E AM, B1, B, BE, C1, C1E 

C AM, B1, B, C1, C 

CE AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 

D1 AM, B1, B, D1 

D1E AM, B1, B, BE, D1, D1E 

D AM, B1, B, D1, D 

DE AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 

T (nasjonal klasse av landbruks-

traktorer) 

— 

MODELLER UTSTEDT I DANMARK 

Modell Danmark 1 (DK1) 

Utstedt i Danmark fram til 30. april 1986 

Beskrivelse: Rosa modell, fire sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell DK1 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1, A2, A 1 

A2 AM, A1, A2, A 1 

B AM, B1, B 2 

BE BE  

C C1, C  

CE C1E, CE  

D D1, D  

DE D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1. Dansk klasse A1 er motorsykkel uten sidevogn, og A2 er motorsykkel med sidevogn. Disse klassene tilsvarer derfor ikke 

klasse A1 og A2 som definert i direktiv 2006/126/EF. Retten til å føre kjøretøyer i dansk klasse A1 er begrenset til 

motorsykkel uten sidevogn, og A2 er begrenset til motorsykkel med sidevogn. Innehavere av dansk klasse A1 og/eller A2 

har rett til å få fullstendig førerkort for klasse AM, A1, A2 og A i andre medlemsstater. 

2. Innehavere av dansk klasse B har også tillatelse til å føre trehjuls motorsykler. 

Denne modellen er ikke lenger gyldig i Danmark, ettersom obligatorisk innbytte av alle førerkort ble pålagt i årene 1991–1993. 

Førerkortet kan imidlertid fornyes til et nytt førerkort utstedt av Danmark og må godkjennes av de andre medlemsstatene fram 

til 19. januar 2033.  
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Modell Danmark 2 (DK2) 

Utstedt i Danmark fra 1. mai 1986 til 30. juni 1996 

Beskrivelse: Modell med rosa og beige linjer, fire sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell DK2 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1, A2, A 1 

A2 AM, A1, A2, A 1 

B AM, B1, B 2 

BE BE  

C C1, C  

CE C1E, CE  

D D1, D  

DE D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1. Dansk klasse A1 er motorsykkel uten sidevogn, og A2 er motorsykkel med sidevogn. Disse klassene tilsvarer derfor ikke 

klasse A1 og A2 som definert i direktiv 2006/126/EF. Retten til å føre kjøretøyer i dansk klasse A1 er begrenset til 

motorsykkel uten sidevogn, og A2 er begrenset til motorsykkel med sidevogn. Innehavere av dansk klasse A1 og/eller A2 

har rett til å få fullstendig førerkort for klasse AM, A1, A2 og A i andre medlemsstater. 

2. Innehavere av dansk klasse B har også tillatelse til å føre trehjuls motorsykler. 

Modell Danmark 3 (DK3) 

Utstedt i Danmark fra 1. juli 1996 til 13. april 1997 

Beskrivelse: Modell med rosa og beige linjer, fire sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell DK3 Tilsvarende klasser Merknader 

A (liten motorsykkel) AM, A1, 1 

A (stor motorsykkel) AM, A1, A2, A 2 

B AM, B1, B 3 

BE BE  

C C1, C  

CE C1E, CE  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell DK3 Tilsvarende klasser Merknader 

D D1, D  

DE D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1. Innehavere av dansk klasse A (liten motorsykkel) har tillatelse til å føre: 

a) Tohjuls motorsykkel uten sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på høyst 0,16 kW/kg 

og en effekt på høyst 25 kW. 

b) Tohjuls motorsykkel med sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på høyst 0,16 kW/kg. 

c) Trehjuls motorsykler. 

d) Kjøretøyer nevnt i bokstav a), b) og c) med tilhenger. 

e) Stor moped. 

2. Innehavere av dansk klasse A (stor motorsykkel) har tillatelse til å føre: 

a) Kjøretøyer nevnt i nr. 1. 

b) Tohjuls motorsykkel uten sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på over 0,16 kW/kg 

eller en effekt på over 25 kW. 

c) Tohjuls motorsykkel med sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på over 0,16 kW/kg. 

d) Kjøretøyer nevnt i bokstav b) og c) med tilhenger. 

3. Innehavere av dansk klasse B har også tillatelse til å føre trehjuls motorsykler. 

Modell Danmark 4 (DK4) 

Utstedt i Danmark siden 14. april 1997 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til rådsdirektiv 91/439/EØF(1). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell DK4 Tilsvarende klasser Merknader 

A (liten motorsykkel) AM, A1 1 

A (stor motorsykkel) AM, A1, A2, A 2 

B AM, B1, B 3 

BE BE  

C C1, C  

CE C1E, CE  

  

(1) Rådsdirektiv 91/439/EØF av 29. juli 1991 om førerkort (EFT L 237 av 24.8.1991, s. 1). 



Nr. 47/706 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell DK4 Tilsvarende klasser Merknader 

D D1, D  

DE D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1. Innehavere av dansk klasse A (liten motorsykkel) har tillatelse til å føre: 

a) Tohjuls motorsykkel uten sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på høyst 0,16 kW/kg 

og en effekt på høyst 25 kW. 

b) Tohjuls motorsykkel med sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på høyst 0,16 kW/kg. 

c) Trehjuls motorsykler. 

d) Kjøretøyer nevnt i bokstav a), b) og c) med tilhenger. 

e) Stor moped. 

2. Innehavere av dansk klasse A (stor motorsykkel) har tillatelse til å føre: 

a) Kjøretøyer nevnt i nr. 1. 

b) Tohjuls motorsykkel uten sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på over 0,16 kW/kg 

eller en effekt på over 25 kW. 

c) Tohjuls motorsykkel med sidevogn med et effekt/vekt-forhold (vekt pluss vann, olje og drivstoff) på over 0,16 kW/kg. 

d) Kjøretøyer nevnt i bokstav b) og c) med tilhenger. 

3. Innehavere av dansk klasse B har også tillatelse til å føre trehjuls motorsykler. 

 Datoen for første utstedelse av førerkortklasser utstedt før 1. mai 1986 kan ikke spores. Da kan symbolet «<» eller «≤» 

forekomme i kolonne 10 på førerkortet sammen med et bestemt år som angir at klassen er utstedt før eller i nevnte år. 

 Fram til 19. januar 2013 er de danske reglene for rett til å føre små mopeder følgende: 

 Hvert av følgende gir en person rett til å føre liten moped i Danmark: 

a) mopedførerbevis, 

b) førerkort for traktor eller 

c) at føreren er fylt 18 år. 

MODELLER UTSTEDT I TYSKLAND 

Modell Tyskland 1 (D1) 

Utstedt i Tyskland fram til 31. mars 1986 (i særlige tilfeller kan utstedelsesdatoen være etter 31. mars 1986) 

Beskrivelse: Grå, fire sider. I praksis kan det forekomme en rekke forskjeller med hensyn til modellens farge og form, ettersom 

den har vært utstedt i mer enn 40 år. Modeller utstedt i delstaten Saarland kan ha et annet format og er tospråklige (tysk og 

fransk). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D1 Tilsvarende klasser Merknader 

1 AM, A1, A2, A 1 

1 beschränkt auf Leichtkrafträder: 

1.4.1980–31.3.1986 

AM, A1 7 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D1 Tilsvarende klasser Merknader 

2 AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE 2, 3, 5, 8 

3 AM, A1, A, B, BE, C1, C1E 3, 4, 5, 9 

4 AM 6 

5 —  

Tilleggsopplysninger: 

Det kan forekomme annen førerrett av svært spesiell og begrenset art som ikke framkommer i tabellene. I de sjeldne tilfeller der 

dette forekommer, skal tyske utstedende myndigheter kontaktes dersom det er tvil om omfanget av en bestemt førerrett. 

1. Dersom et «Klasse 1»-førerkort er utstedt før 1. desember 1954 (før 1. oktober 1960 i delstaten Saarland), har innehaveren 

også rett til å føre kjøretøyer i klasse B uten å måtte bytte inn førerkortet. 

2. Dersom innehaveren av en «Klasse 2»-førerrett fylte 50 år før 1. januar 2000, opphørte vedkommendes førerrett å gjelde  

31. desember 2000. Dersom førerkortinnehaveren byttet inn førerkortet i en ny modell senest 1. januar 2001, er det den nye 

modellens gyldighetstid og hyppigheten av legeundersøkelser som gjelder. Dersom en førerkortinnehaver fyller 50 år etter 

31. desember 1999, skal vedkommende bytte inn førerkortet i en ny modell senest den dagen han eller hun fyller 50 år, 

deretter gjelder en gyldighetstid på fem år. 

3. Dersom et «Klasse 2»- eller «Klasse 3»-førerkort er utstedt før 1. desember 1954 (før 1. oktober 1960 i delstaten Saarland), 

har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1. 

 Dersom et «Klasse 2»- eller «Klasse 3»-førerkort er utstedt etter ovennevnte datoer, men før 1. april 1980, har innehaveren 

også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1. 

4. Innehaveren av et «Klasse 3»-førerkort har også rett til å føre følgende kjøretøy: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= høyst tre 

aksler i alt). 

5. Innehaveren av et «Klasse 3»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer med en største totalvekt på høyst 7,5 tonn på 

nasjonalt territorium. Innehaveren av et «Klasse 2»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer på nasjonalt territorium. 

6. Dersom en «Klasse 4»-førerrett er utstedt før 1. desember 1954 (før 1. oktober 1960 i delstaten Saarland), er klassen ikke 

bare nasjonal, men gir innehaveren rett til å føre kjøretøyer i følgende klasser: A, B. 

 Dersom et «Klasse 4»-førerkort er utstedt etter ovennevnte datoer, men før 1. april 1980, har innehaveren rett til å føre 

kjøretøyer i klasse A1. 

7. A1 gir også rett til å føre motorsykler i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). 

8. A1 gir også rett til å føre motorsykler i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). A er 

begrenset til trehjuls motorsykler (kode 79.03) og trehjuls motorsykler med tilhenger med en største tillatte totalmasse på 

høyst 750 kg (kode 79.04). BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største tillatte totalmasse 

overstiger 3 500 kg (kode 79.06). 

9. A1 og A er begrenset til trehjuls motorsykler (kode 79.03) og trehjuls motorsykler med tilhenger med en største tillatte 

totalmasse på høyst 750 kg (kode 79.04). BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største tillatte 

totalmasse overstiger 3 500 kg (kode 79.06).  
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Modell Tyskland 2 (D2) 

Utstedt i Den tyske demokratiske republikk fram til 1969 

Beskrivelse: Grå modell, fire sider. 

En lovendring som trådte i kraft 1. april 1957, endret klassenes omfang og definisjon. Det er derfor nødvendig med to tabeller 

for likeverdighet for denne modellen. 

D2a: Modell utstedt fram til 31. mars 1957 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D2a Tilsvarende klasser Merknader 

1 AM, A1, A2, A, B  

2 AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 3, 4, 5 

3 AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C 2, 3, 4, 5 

4 AM, A1, A2, A, B 4 

D2b: Modell utstedt fra 1. april 1957 til 1969. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D2b Tilsvarende klasser Merknader 

1 AM, A1, A2, A  

2 AM, A1, B 4 

3 AM, A1 6 

4 AM, A1, B, BE, C1, C1E 2, 3, 4, 5 

5 AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 3, 4, 5 

Tilleggsopplysninger: 

Det kan forekomme annen førerrett av svært spesiell og begrenset art som ikke framkommer i tabellene. I de sjeldne tilfeller der 

dette forekommer, skal tyske utstedende myndigheter kontaktes dersom det er tvil om omfanget av en bestemt førerrett. 

1. Dersom innehaveren av en «Klasse 2»-førerrett utstedt før 1. april 1957 eller en «Klasse 5»-førerrett utstedt etter 31. mars 1957 

fylte 50 år før 1. januar 2000, opphørte vedkommendes førerrett å gjelde 31. desember 2000. Dersom førerkortinnehaveren 

byttet inn førerkortet i en ny modell senest 1. januar 2001, er det den nye modellens gyldighetstid og hyppigheten av 

legeundersøkelser som gjelder. Dersom en førerkortinnehaver fyller 50 år etter 31. desember 1999, skal vedkommende bytte 

inn førerkortet i en ny modell senest den dagen han eller hun fyller 50 år, deretter gjelder en gyldighetstid på fem år. 

2. Innehaveren av et «Klasse 3»-førerkort utstedt før 1. april 1957 (D2a) og et «Klasse 4»-førerkort utstedt etter 31. mars 1957 

(D2b) har også rett til å føre følgende kjøretøy: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= høyst tre aksler i alt).  
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3. Innehaveren av et «Klasse 3»-førerkort utstedt før 1. april 1957 (D2a) eller et «Klasse 4»-førerkort utstedt etter 31. mars 1957 

(D2b) har rett til å føre buss uten passasjerer med en største totalvekt på under 7,5 tonn, også i internasjonal trafikk. 

 Innehaveren av et «Klasse 2»-førerkort utstedt før 1. april 1957 (D2a) eller et «Klasse 5»-førerkort utstedt etter 31. mars 1957 

(D2b) har rett til å føre buss uten passasjerer på nasjonalt territorium. 

4. Innehaveren av et «Klasse 2»-, «Klasse 3»- eller «Klasse 4»-førerkort av modell D2a eller et «Klasse 2»-, «Klasse 4»- eller 

«Klasse 5»-førerkort av modell D2b utstedt før 1. desember 1954 har rett til å føre kjøretøyer i klasse A. 

5. BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største tillatte totalmasse overstiger 3 500 kg (kode 

79.06). 

6. A1 gir også rett til å føre motorsykler i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). 

Modell Tyskland 3 (D3) 

Utstedt i Den tyske demokratiske republikk fra 1969 til 31. mai 1982 

Beskrivelse: Førerkortbok med tolv sider, grått omslag. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D3 Tilsvarende klasser Merknader 

1 AM, A1, A2, A 5 

2 AM, B 4, 5, 7 

3 AM 7 

4 AM, B, BE, C1, C1E 2, 3, 4, 7, 8 

5 AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE 1, 3, 4, 7, 8, 

9 

§ 6 StVZO, § 85 StVZO — 7 

Tilleggsopplysninger: 

Det kan forekomme annen førerrett av svært spesiell og begrenset art som ikke framkommer i tabellene. I de sjeldne tilfeller der 

dette forekommer, skal tyske utstedende myndigheter kontaktes dersom det er tvil om omfanget av en bestemt førerrett. 

1. Dersom innehaveren av en «Klasse 5»-førerrett fylte 50 år før 31. desember 1999, opphørte vedkommendes førerrett å 

gjelde 1. januar 2000. Dersom førerkortinnehaveren byttet inn førerkortet i en ny modell senest 1. januar 2001, er det den 

nye modellens gyldighetstid og hyppigheten av legeundersøkelser som gjelder. Dersom en førerkortinnehaver fyller 50 år 

etter 31. desember 1999, skal vedkommende bytte inn førerkortet i en ny modell senest den dagen han eller hun fyller 50 år, 

deretter gjelder en gyldighetstid på fem år. 

2. Innehaveren av et «Klasse 4»-førerkort har også rett til å føre følgende kjøretøy: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= høyst tre 

aksler i alt). 

3. Innehaveren av et «Klasse 4»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer med en største totalvekt på høyst 7,5 tonn på 

nasjonalt territorium. Innehaveren av et «Klasse 5»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer på nasjonalt territorium. 

4. Innehaveren av et «Klasse 2»-, «Klasse 4»- eller «Klasse 5»-førerkort som opprinnelig er utstedt før 1. desember 1954, har 

rett til å føre kjøretøyer i klasse A uten begrensning. 

5. Dersom et «Klasse 1»-førerkort er utstedt før 1. april 1957, har innehaveren bare rett til å føre kjøretøyer i klasse B.  
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6. Dersom et «Klasse 2»-førerkort er utstedt før 1. desember 1954, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer i klasse B 79. 

7. Dersom en innehaver av et «Klasse 2»-, «Klasse 3»-, «Klasse 4»- eller «Klasse 5»-førerkort eller i henhold til § 6 StVZO 

eller § 85 StVZO har fått utstedt førerkortet før 1. april 1980, har vedkommende også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1. 

8. BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største tillatte totalmasse overstiger 3 500 kg  

(kode 79.06). 

9. A1 og A er begrenset til trehjuls motorsykler (kode 79.03). 

Modell Tyskland 4 (D4) 

Utstedt i Den tyske demokratiske republikk fra 1. juni 1982 til 2. oktober 1990 

Beskrivelse: Modell på lyserødt papir, fire sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D4 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A 4 

B AM, A1, A, B, BE, C1, C1E 2, 3, 5, 6 

C AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C 1, 3, 5, 6 

D AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D 1, 5, 6 

BE AM, A1, A, B, BE, C1, C1E 2, 3, 5, 6 

CE AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 5, 6 

DE AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE 1, 5, 6 

Tilleggsopplysninger: 

Det kan forekomme annen førerrett av svært spesiell og begrenset art som ikke framkommer i tabellene. I de sjeldne tilfeller der 

dette forekommer, skal tyske utstedende myndigheter kontaktes dersom det er tvil om omfanget av en bestemt førerrett. 

1. Dersom innehaveren av en «Klasse C»-, «Klasse CE»-, «Klasse D»- og «Klasse DE»-førerrett fylte 50 år før 1. januar 2000, 

opphørte vedkommendes førerrett å gjelde 31. desember 2000. Dersom førerkortinnehaveren byttet inn førerkortet i en ny 

modell senest 1. januar 2001, er det den nye modellens gyldighetstid og hyppigheten av legeundersøkelser som gjelder. 

Dersom en førerkortinnehaver fyller 50 år etter 31. desember 1999, skal vedkommende bytte inn førerkortet i en ny modell 

senest den dagen han eller hun fyller 50 år, deretter gjelder en gyldighetstid på fem år. 

2. Innehaveren av et «Klasse B»- og «Klasse BE»-førerkort har også rett til å føre følgende kjøretøy: CE 79 (C1E > 12 t,  

L ≤ 3) (= høyst tre aksler i alt). 

3. Innehaveren av et «Klasse B»- og «Klasse BE»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer med en største totalvekt på 

høyst 7,5 tonn på nasjonalt territorium. 

 Innehaveren av et «Klasse C»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer på nasjonalt territorium. 

4. A1 gir også rett til å føre motorsykler i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). 

5. A1 og A er begrenset til trehjuls motorsykler (kode 79.03). 

6. BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største tillatte totalmasse overstiger 3 500 kg  

(kode 79.06).  
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Modell Tyskland 5 (D5) 

Utstedt i Tyskland fra 1. april 1986 til 31. desember 1998 

Beskrivelse: Modell på lyserødt papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D5 Tilsvarende klasser Merknader 

1 AM, A1, A2, A 2, 7 

1a AM, A1, A2, A 7 

1b AM, A1 7 

2 AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 3, 5, 8, 9 

3 AM, A1, A, B, BE, C1, C1E 3, 4, 5, 8, 9 

4 AM 6 

5 AM  

Tilleggsopplysninger: 

Det kan forekomme annen førerrett av svært spesiell og begrenset art som ikke framkommer i tabellene. I de sjeldne tilfeller der 

dette forekommer, skal tyske utstedende myndigheter kontaktes dersom det er tvil om omfanget av en bestemt førerrett. 

1. Dersom innehaveren av en «Klasse 2»-førerrett fylte 50 år før 31. desember 1999, opphørte vedkommendes førerrett å 

gjelde 1. januar 2000. Dersom førerkortinnehaveren byttet inn førerkortet i en ny modell senest 1. januar 2001, er det den 

nye modellens gyldighetstid og hyppigheten av legeundersøkelser som gjelder. Dersom en førerkortinnehaver fyller 50 år 

etter 31. desember 1999, skal vedkommende bytte inn førerkortet i en ny modell senest den dagen han eller hun fyller 50 år, 

deretter gjelder en gyldighetstid på fem år. 

2. Dersom et «Klasse 1»-førerkort av modell D1 er utstedt før 1. april 1954 (før 1. oktober 1960 i delstaten Saarland), har 

innehaveren rett til å føre kjøretøyer i klasse B. 

 Det ovennevnte gjelder for modell D5 bare dersom D1 er utstedt til den samme innehaveren før de aktuelle datoene, og 

deretter er byttet inn i en D5-modell. 

3. Dersom et «Klasse 2»- eller «Klasse 3»-førerkort av modell D1 er utstedt før 1. desember 1954 (før 1. oktober 1960 i 

delstaten Saarland), har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse A. Dersom et «Klasse 2»- eller «Klasse 3»-

førerkort er utstedt etter ovennevnte datoer, men før 1. april 1980, har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1. 

 Det ovennevnte gjelder for modell D5 bare dersom D1 er utstedt til den samme innehaveren før de aktuelle datoene, og 

deretter er byttet inn i en D5-modell. 

4. Innehaveren av et «Klasse 3»-førerkort har også rett til å føre følgende kjøretøy: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= høyst tre 

aksler i alt). 

5. Innehaveren av et «Klasse 3»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer med en største vekt på høyst 7,5 tonn på 

nasjonalt territorium. Innehaveren av et «Klasse 2»-førerkort har rett til å føre buss uten passasjerer på nasjonalt territorium.  
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6. Dersom en «Klasse 4»-førerrett av modell D1 er utstedt før 1. desember 1954 (før 1. oktober 1960 i delstaten Saarland), er 

klassen ikke bare nasjonal, men gir innehaveren rett til å føre kjøretøyer i følgende klasser: A, B. Dersom et «Klasse 4»-

førerkort er utstedt etter ovennevnte datoer, men før 1. april 1980, gir det rett til å føre kjøretøyer i klasse A1. 

 Det ovennevnte gjelder for modell D5 bare dersom D1 er utstedt til den samme innehaveren før de aktuelle datoene, og 

deretter er byttet inn i en D5-modell. 

7. A1 gir også rett til å føre motorsykler i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). 

8. A1 og A er begrenset til trehjuls motorsykler (ny kode 79.03) og trehjuls motorsykler med tilhenger med en største tillatte 

totalmasse på høyst 750 kg (kode 79.04). 

9. BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største tillatte totalmasse overstiger 3 500 kg  

(kode 79.06). 

Modell Tyskland 6 (D6) 

Utstedt i Tyskland fra 1. januar 1999 til 18. januar 2013 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell D6 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1 1 

A (beschränkt) AM, A1, A2  

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, A, B 2 

BE AM, A1, A, B, BE 2, 3 

C1 AM, A1, A, B, C1 2 

C1E AM, A1, A, B, BE, C1, C1E 2, 3 

C AM, A1, A, B, C1, C 2 

CE AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 2, 3 

D1 AM, A1, A, B, D1 2 

D1E AM, A1, A, B, BE, D1, D1E 2, 3 

D AM, A1, A, B, D1, D 2 

DE AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE 2, 3 

M AM  

S AM  

Tilleggsopplysninger: 

1. A1 gir også rett til å føre motorsykler i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). 

2. A1 og A er begrenset til trehjuls motorsykler (kode 79.03) og trehjuls motorsykler med tilhenger med en største tillatte 

totalmasse på høyst 750 kg (kode 79.04). 

3. BE gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE dersom tilhengerens største tillatte totalmasse overstiger 3 500 kg (kode 

79.06).  
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MODELLER UTSTEDT I ESTLAND 

Modell Estland 1 (EST1) 

Utstedt i Estland fra 1. november 1999 til 30. september 2004 

Beskrivelse: Rosa førerkort framstilt av et spesielt syntetisk papir (TESLIN, ISO 9002; 1994) som er helbelagt med 

sikkerhetsplast. Papiret har et nettformet sikkerhetsmønster, og plastomslaget har et mønster bestående av bokstavene «EST»  

i relieff på baksiden og seks bølgelinjer. Opplysningene er trykt, og fotografiet er skannet. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell EST1 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM  

A1 A1  

A A2 1 

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

(R) —  

(T) —  

1. Største effekt for klasse A skal ikke overstige 25 kW eller 0,16 kW/kg. 

Tilleggsopplysninger: 

Begrensning(er) i kodeform: 

1 — Krav om briller eller kontaktlinser. 

2 — Krav om høreapparat. 

3 — Gjelder for håndbetjente kjøretøyer. 

4 — Største effekt for klasse A skal ikke overstige 25 kW eller 0,16 kW/kg. 

5 — Automatisk girkasse. 

Ordet «ESMANE» nederst midt på forsiden angir at førerkortinnehaveren er en ny bilfører, og et slikt førerkort er bare gyldig i 

to år.  
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Modell Estland 2 (EST2) 

Utstedt i Estland fra 1. oktober 2004 til 7. september 2008 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Førerkortet er av plastmateriale og har et rosa bakgrunnsmønster som bare finnes på estiske førerkort. Personopplysninger 

(herunder digitalt fotografi og innehaverens signatur) er overført til førerkortet ved hjelp av lasergravering. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell EST2 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM  

A1 A1 1 

A A2  

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

(R) —  

(T) —  

1. Største effekt for klasse A skal ikke overstige 25 kW eller 0,16 kW/kg. 

Tilleggsopplysninger: 

Begrensning(er) i kodeform: 

101 — Midlertidig førerkort. For nye bilførere er det obligatorisk å ha et bilde av et grønt lønneblad synlig i frontruten og 

bakruten så lenge de har det midlertidige førerkortet (to år). Høyeste tillatte hastighet er 90 km/t. 

102 — Kjøretøyer i disse klassene kan bare føres i den tiden innehaveren avtjener sin verneplikt i forsvaret. 

103 — D-klasse – En fører har bare tillatelse til å føre trolleybuss. 

105 — Motorsykkel med en effekt på høyst 25 kW eller effektiv motoreffekt på høyst 0,16 kW/kg. 

106 — D-klasse – Begrenset til strekninger med en fartsgrense på 50 km/t.  
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Modell Estland 3 (EST3) 

Utstedt i Estland siden 8. september 2008 

Beskrivelse: Samme som modell 2, det er bare ordene «Driving Licence» og «Permis de conduire» som er tilføyd på forsiden 

nær ordet «JUHILUBA». 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell EST3 Tilsvarende klasser Merknader 

AM AM  

A1 A1  

A A2 1 

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

(R) —  

(T) —  

MODELLER UTSTEDT I HELLAS 

Modell Hellas 1 (GR1a) 

Utstedt i Hellas fram til 11. januar 1987 

Beskrivelse: Blå og gul med svart tekst. 

Dette førerkortet består av tolv sider og gjelder klassene Β, Γ, Δ, Ε. 

Modell Hellas 1 (GR1b) 

Utstedt i Hellas fram til 11. januar 1987 

Beskrivelse: Rosa og gul med svart tekst. 

Førerkortet består av åtte sider og gjelder bare klasse A.  
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Fram til 30. januar 1985 ga førerkort for alle klasser (Β, Γ, Δ, Ε) rett til også å føre kjøretøyer i klasse AM. Fra denne datoen og 

fram til 18. januar 2013 ble klasse AM bare utstedt av det greske trafikkpolitiet på et separat førerkort. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell GR1a og GR1b Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, B1, B  

E BE 1 

Γ C1, C  

E BE, C1E, CE 1 

Δ D1, D  

E BE, D1E, DE, 1 

Tilleggsopplysninger: 

Selv om punkt «4b» angir at disse særskilte modellene har en bestemt gyldighetstid, ble denne gyldighetstiden utvidet til fylte 

65 år i henhold til presidentdekret 255/1984. 

1. Klasse E var en egen klasse, men ble betraktet som gyldig bare i kombinasjon med en annen klasse. 

Modell Hellas 2 (GR2) 

Utstedt i Hellas fra 12. januar 1987 til 31. mars 1997 

Beskrivelse: Rosa med svart tekst. Førerkortet består av seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell GR2 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B B1, B  

E BE 1 

Γ/C C1, C  

E BE, C1E, CE 1 

Δ/D D1, D  

E BE, D1E, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

Fra 30. januar 1985 og fram til 18. januar 2013 ble klasse AM bare utstedt av det greske trafikkpolitiet på et separat førerkort. 

1. Klasse E var en egen klasse, men ble betraktet som gyldig bare i kombinasjon med en annen klasse (Β, Γ eller Δ).  
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Modell Hellas 3 (GR3) 

Utstedt i Hellas fra 1. april 1997 til 30. april 2001 

Beskrivelse: Rosa med svart tekst. 

Førerkortet består av seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell GR3 Tilsvarende klasser Merknader 

A/A1 AM, A1  

A/A AM, A1, A2, A  

B/B1 B1  

B/B B1, B 1 

BE BE  

Γ1/C1 C1  

Γ1E/C1E BE, C1E,  

Γ/C C1, C  

ΓΕ/CE BE, C1E, CE  

Δ1/D1 D1  

Δ1E/D1E BE, D1E  

Δ/D D1, D  

ΔΕ/DE BE, D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

Fra 30. januar 1985 og fram til 18. januar 2013 ble klasse AM bare utstedt av det greske trafikkpolitiet på et separat førerkort. 

1. I henhold til direktiv 91/439/EØF, som ble innarbeidet i gresk lovgivning ved presidentdekret 19/1995, har innehavere av 

førerkort for klasse B1, B rett til å føre trehjuls og firehjuls motorsykler. Klasse A kan derfor oppføres med kode 79.03. 

Modell Hellas 4 (GR4) 

Utstedt i Hellas fra 1. mai 2001 til 18. januar 2009 

Beskrivelse: Rosa med svart tekst. 

Førerkortet består av seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell GR4 Tilsvarende klasser Merknader 

A/A (≤ 25 kW og ≤ 0,16 kW/kg), 

A/A 

AM, A1  

A/A AM, A1, A2, A  

B B1, B 1 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell GR4 Tilsvarende klasser Merknader 

BE BE  

Γ1/C1 C1  

Γ1E/C1E BE, C1E  

Γ/C C  

ΓΕ/CE BE, C1E, CE  

Δ1/D1 D1  

Δ1E/D1E BE, D1E  

Δ/D D1, D  

ΔΕ/DE BE, D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

Fra 30. januar 1985 og fram til 18. januar 2013 ble klasse AM bare utstedt av det greske trafikkpolitiet på et separat førerkort. 

1. I henhold til direktiv 91/439/EØF, som ble innarbeidet i gresk lovgivning ved presidentdekret 19/1995, har innehavere av 

førerkort for klasse B1, B rett til å føre trehjuls og firehjuls motorsykler. Klasse A kan derfor oppføres med kode 79.03. 

Modell Hellas 5 (GR5) 

Utstedt i Hellas fra 19. januar 2009 til 18. januar 2013 

Beskrivelse: Rosa med svart tekst. 

Mål: Bredde: 85,6 mm, høyde: 54 mm (tykkelse: 0,75 mm). 

Nye førerkort trykkes i form av plastkort i henhold til internasjonale kvalitetsstandarder (ISO) og alle de tekniske kravene 

fastsatt i vedlegg I til direktiv 2006/126/EF. Forsiden har et sikkerhetshologram (venstre hjørne). All tekst er trykt med 

mikrotrykk på sikkerhetsbakgrunn med optisk variabel trykkfarge (OVI). Det er også planer om å bruke doble bilder og følbare 

sikkerhetselementer. På baksiden er det et tredimensjonalt sikkerhetshologram og en sikkerhetsbakgrunn bestående av unike 

bilder og kryssende linjer. Trykket på begge sider er synlig under ultrafiolett lys, men dette påvirker ikke førerkortets kvalitet. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell GR5 Tilsvarende klasser Merknader 

A/A (≤ 25 kW og ≤ 0,16 kW/kg), 

A/A 

AM, A1  

A/A AM, A1, A2, A  

B B1, B 1 

BE BE  

Γ1/C1 C1  

Γ1E/C1E BE, C1E  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell GR5 Tilsvarende klasser Merknader 

Γ/C C1, C  

ΓΕ/CE BE, C1E, CE  

Δ/D D1, D  

ΔΕ/DE BE, D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

Fra 30. januar 1985 og fram til 18. januar 2013 ble klasse AM bare utstedt av det greske trafikkpolitiet på et separat førerkort. 

1. I henhold til direktiv 91/439/EØF, som ble innarbeidet i gresk lovgivning ved presidentdekret 19/1995, har innehavere av 

førerkort for klasse B1, B rett til å føre trehjuls og firehjuls motorsykler. Klasse A kan derfor oppføres med kode 79.03. 

MODELLER UTSTEDT I SPANIA 

Modell Spania 1 (E1) 

Utstedt i Spania fra 27. juni 1997 til 1. november 2004 

Beskrivelse: Modell med seks sider på rosa papir i samsvar med vedlegg I til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell E1 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 
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Modell Spania 2 (E2) 

Utstedt i Spania fra 2. november 2004 til 7. desember 2009 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell E2 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

(btp) — 

Modell Spania 3 (E3) 

Utstedt i Spania siden 8. desember 2009 

Beskrivelse: Plastkortmodell i samsvar med vedlegg I.3 til direktiv 2006/126/EF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell E3 Tilsvarende klasser 

AM AM 

A1 A1 

A2 A2 

A A 

— B1 

B B 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell E3 Tilsvarende klasser 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

(btp) — 

Tilleggsopplysninger: 

Klasse AM og A2 er utstedt siden 8. desember 2009. 

MODELLER UTSTEDT I FRANKRIKE 

Modell Frankrike 1 (F1) 

Utstedt i Frankrike fram til 31. desember 1954 

Beskrivelse: Rosa kort med to sider, fotografi på forsiden. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F1 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM, A1, B1, B 1, 2 

1o Voitures affectés à des transports 

en commun 

AM, A1, B1, B, D1, D 2 

2o véhicules pesant en charge plus 

de 3 000 kg 

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE 2 

3o Motocycles à deux roues AM, A1, A2, A, B1  

Tilleggsopplysninger: 

1. Dersom ingenting er angitt på baksiden av førerkortet, er det ikke gyldig for å føre kjøretøyer i klasse 1o, 2o, 3o. Derfor er 

ikke retten som er likeverdig med en klasse B-rett, som ikke er omfattet av noen av de tre klassene som er beskrevet, angitt 

på dokumentet. Dette angis med følgende linje i tabellen: «—». 

2. Likeverdigheten med klasse A1 (mopeder og kjøretøyer i klasse L4e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos forsikringsselskapet), 

eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer.  
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Modell Frankrike 2 (F2) 

Utstedt i Frankrike fra 1. januar 1955 til 19. januar 1975 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir (betraktelig større enn modellene i vedlegg I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F2 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1, B1  

A AM, A1, A2, A, B1  

B AM, A1*, B1, B + kode 79 1, 2 

C AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

D AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1, 3 

E(B) AM, A1*, B1, B, BE 1 

E(C) AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

E(D) AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 3 

FA1 AM, A1, B1 + kode (10, 15, …)  

FA AM, A1, A2, A, B1 + kode (10, 15, …)  

FB B1, B + kode (10, 15, …)  

Tilleggsopplysninger: 

1. A1*: I dette tilfellet gjelder likeverdigheten med klasse A1 (lette motorsykler og kjøretøyer i klasse L5e) bare dersom det 

kan dokumenteres at innehaveren faktisk har kjørt denne kjøretøytypen i de fem siste årene før 1. januar 2011 

(opplysningene innhentes hos forsikringsselskapet), eller, dersom slik erfaring mangler, dersom innehaveren kan framlegge 

bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer hos en akkreditert institusjon. 

2. B: Innehaveren av et førerkort for klasse B utstedt før 20. januar 1975 sammen med kode 79 (campingbil med brutto 

totalvekt > 3 500 kg) har rett til å føre kjøretøyer som brukes til persontransport og som har flere enn åtte sitteplasser i 

tillegg til førersetet, og en brutto totalvekt på over 3 500 kg. 

3. Dersom førerkortinnehaveren har avlagt praktisk førerprøve med henblikk på klasse D eller DE i et kjøretøy med en vekt på 

under 3 500 kg, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse AM, A1*, B1, B, BE, D1 79 (< 3 500 kg) og D79 

(< 3 500 kg). 

Modell Frankrike 3 (F3) 

Utstedt i Frankrike fra 20. januar 1975 til 29. februar 1980 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir (betraktelig større enn modellene i vedlegg I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F3 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1, B1  

A AM, A1, A2, A, B1  

B AM, A1, B1, B 1 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F3 Tilsvarende klasser Merknader 

C AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) 1 

D AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

E(B) AM, A1, B1,B, BE 1 

E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

E(D) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

FA1 AM, A1, B1 + kode (10, 15, …)  

FA AM, A1, A2, A, B1 + kode (10, 15, …)  

FB B1, B + kode (10, 15, …)  

Tilleggsopplysninger: 

1. Likeverdigheten med klasse A1 (lette mopeder og kjøretøyer i klasse L5e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt denne typen kjøretøy i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos 

forsikringsselskapet), eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer. 

2. Dersom førerkortinnehaveren har avlagt praktisk førerprøve med henblikk på klasse D eller DE i et kjøretøy med en vekt på 

≤ 3 500 kg (i tidsrommet mellom 20. januar 1975 og 31. mai 1979), eller ≤ 7 000 kg (i tidsrommet mellom 1. juni 1979  

og 1. mars 1980), har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse AM, A1 (se merknad 1), B1, B, BE, D1 79  

(≤ 3 500 kg) og D 79 (≤ 3 500 kg). 

Modell Frankrike 4 (F4) 

Utstedt i Frankrike fra 1. mars 1980 til 31. desember 1984 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir (betraktelig større enn modellene i vedlegg I til direktiv 91/439/EØF), seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F4 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1, B1  

A2 AM, A1, A2, A, B1  

A3 AM, A1, A2, A, B1  

A4 AM, A1, B1 3 

B AM, A1, B1,B 1 

E(B) AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) 1 

C1 AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

D AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F4 Tilsvarende klasser Merknader 

E(D) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2 

FA1 AM, A1, B1 + kode (10, 15, …)  

FA2 AM, A, A2, A, B1 + kode (10, 15, …)  

FA3 AM, A1, A2, A, B1 + kode (10, 15, …)  

FA4 AM, B1 + kode (10, 15, …)  

FB AM, B1, B + kode (10, 15, …)  

Tilleggsopplysninger: 

1. Likeverdigheten med klasse A1 (lette mopeder og kjøretøyer i klasse L5e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt denne typen kjøretøy i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos 

forsikringsselskapet), eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer. 

2. Dersom førerkortinnehaveren har avlagt praktisk førerprøve med henblikk på klasse D i et kjøretøy med en vekt på  

≤ 7 000 kg, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse AM, A1 (se nr. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) og D 79 

(≤ 3 500 kg). 

3. For A1: Kode 79 L5e ≤ 15 kW. 

Modell Frankrike 5 (F5) 

Utstedt i Frankrike fra 1. januar 1985 til 30. juni 1990 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F5 Tilsvarende klasser Merknader 

AT AM, A1, B1 2 

AL AM, A1, B1  

A AM, A1, A2, A, B1  

B AM, A1, B1, B 1 

E(B) AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

C limité AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) 1 

E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2 

E(D) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2 

Tilleggsopplysninger: 

1. Likeverdigheten med klasse A1 (lette mopeder og kjøretøyer i klasse L5e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt denne typen kjøretøy i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos 

forsikringsselskapet), eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer.  
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2. Dersom førerkortinnehaveren har avlagt praktisk førerprøve med henblikk på klasse D i et kjøretøy med en vekt på  

≤ 3 500 kg, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse AM, A1 (se nr. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) og D 79 

(≤ 3 500 kg). 

3. For A1: Kode 79 L5e ≤ 15 kW. 

Modell Frankrike 6 (F6) 

Utstedt i Frankrike fra 1. juli 1990 til 15. november 1994 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F6 Tilsvarende klasser Merknader 

AT AM, A1,B1 2 

AL AM, A1, B1  

A AM, A1, A2, A, B1  

B AM, A1, B1, B 1 

E(B) AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, D1, D 1 

E(D) AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. Likeverdigheten med klasse A1 (lette mopeder og kjøretøyer i klasse L5e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt denne typen kjøretøy i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos 

forsikringsselskapet), eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer. 

2. For A1: Kode 79 L5e ≤ 15 kW. 

Modell Frankrike 7 (F7) 

Utstedt i Frankrike fra 16. november 1994 til 28. februar 1999 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F7 Tilsvarende klasser Merknader 

AT AM, A1,B1 2 

AL AM, A1, B1  

A AM, A1, A2, A, B1  

B AM, A1, B1, B 1 

E(B) AM, A1, B1, B, BE 1 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F7 Tilsvarende klasser Merknader 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, D1, D 1 

E(D) AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. Likeverdigheten med klasse A1 (lette mopeder og kjøretøyer i klasse L5e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt denne typen kjøretøy i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos 

forsikringsselskapet), eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer. 

2. For A1: Kode 79 L5e ≤ 15 kW. 

Modell Frankrike 8 (F8) 

Utstedt i Frankrike fra 1. mars 1999 til 18. januar 2013 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir i samsvar med vedlegg I til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell F8 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1, B1  

A AM, A1, A2, A, B1  

B1 AM, A1, B1 2 

B AM, A1, B1, B 1 

E(B) AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE 1, 3 

D AM, A1, B1, B, D1, D 1 

E(D) AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. Likeverdigheten med klasse A1 (lette mopeder og kjøretøyer i klasse L5e) gjelder bare dersom det kan dokumenteres at 

innehaveren faktisk har kjørt denne typen kjøretøy i de fem siste årene før 1. januar 2011 (opplysningene innhentes hos 

forsikringsselskapet), eller dersom innehaveren kan framlegge bevis for å ha tatt 3–7 kjøretimer. 

2. For A1: Kode 79 L5e ≤ 15 kW. 

3. CE-klasse godkjent for å føre kjøretøyer i klasse DE dersom innehaveren også har førerkort for klasse D.  
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MODELLER UTSTEDT I KROATIA 

Modell Kroatia 1 (HR1) 

Utstedt i Kroatia fra 1. april 1993 til 19. november 2004 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, brettet, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell HR1 Tilsvarende klasser Merknader 

H AM 1 

A AM, A1, A2, A  

B AM, B1, B  

C AM, B1, B, C1, C  

D AM, B1, B, C1, C, D1, D  

E(B) AM, B1, B, BE 3 

E(C) AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 3 

E(D) AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 3 

F — 4 

G — 2 

H — 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. Klasse H var gyldig for mopeder og arbeidsmaskiner som lastemaskiner, gaffeltrucker osv. 

2. Klasse G var gyldig for traktorer. Klasse G og H var egne klasser, men ble også utstedt til innehavere av førerkort for klasse 

B, C eller D. 

3. Klasse E var en egen klasse, men var gyldig bare i kombinasjon med en annen klasse (Β, C eller D). 

4. Klasse F var gyldig for trikk. 

Modell Kroatia 2 (HR2) 

Utstedt i Kroatia fra 20. november 2004 til 31. januar 2009 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, brettet, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell HR2 Tilsvarende klasser Merknader 

M AM  

A1 AM, A1  

A AM, A1, A2, A  

B AM, B1, B  

B + E AM, B1, B, BE  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell HR2 Tilsvarende klasser Merknader 

C1 AM, B1, B, C1  

C1 + E AM, B1, B, BE, C1, C1E  

C AM, B1, B, C1, C  

C + E AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE  

D AM, B1, B, C1, C, D1, D  

D + E AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE  

F — 1 

G — 2 

H — 3 

Tilleggsopplysninger: 

1. Klasse F er gyldig for traktorer med eller uten tilhenger. 

2. Klasse G er gyldig for arbeidsmaskiner som lastemaskiner, gaffeltrucker osv. Klasse F, G og M var egne klasser, men ble 

også utstedt til innehavere av førerkort for klasse B, C eller D. 

3. Klasse H er gyldig for trikk. 

Modell Kroatia 3 (HR3) 

Utstedt i Kroatia fra 1. februar 2009 til 30. juni 2013 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, brettet, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell HR3 Tilsvarende klasser Merknader 

M AM  

A1 AM, A1  

A2 AM, A1, A2  

A AM, A1, A2, A  

B AM, B1, B  

B + E AM, B1, B, BE  

C1 AM, B1, B, C1  

C1 + E AM, B1, B, BE, C1, C1E  

C AM, B1, B, C1, C  

C + E AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell HR3 Tilsvarende klasser Merknader 

D AM, B1, B, C1, C, D1, D  

D + E AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE  

F — 1 

G — 2 

H — 3 

Tilleggsopplysninger: 

1. Klasse F er gyldig for traktorer med eller uten tilhenger. 

2. Klasse G er gyldig for arbeidsmaskiner som lastemaskiner, gaffeltrucker osv. Klasse F, G og M var egne klasser, men ble 

også utstedt til innehavere av førerkort for klasse B, C eller D. 

3. Klasse H er gyldig for trikk. 

MODELLER UTSTEDT I IRLAND 

Modell Irland 1 (IRL1) 

Utstedt i Irland fra 25. juni 1992 til 16. november 1999 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, plastlaminert. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell IRL1 Tilsvarende klasser 

M AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell IRL1 Tilsvarende klasser 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tilleggsopplysninger: 

Denne modellen var tospråklig, med den irske (gæliske) teksten før den engelske. 

Modell Irland 2 (IRL2) 

Utstedt i Irland fra ca. 17. november 1999 til 4. juli 2005 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, plastlaminert. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell IRL2 Tilsvarende klasser 

M AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

W — 

Tilleggsopplysninger: 

Denne modellen var tospråklig, med den irske (gæliske) teksten før den engelske.  
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Modell Irland 3 (IRL3) 

Utstedt i Irland fra 4. juli 2007 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, plastlaminert. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell IRL3 Tilsvarende klasser 

M AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

MODELLER UTSTEDT I ITALIA 

Modell Italia 1 (I1) 

Utstedt i Italia fra 1959 til 1989 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I1 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, A2, A, B1, B 1, 2 

BE AM, A1, A2,A, B1, B, BE 1, 2 

C AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C 1, 2 

CE AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 2 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I1 Tilsvarende klasser Merknader 

D AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D 1, 2 

DE AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1, 2 

F —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Hver klasse gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1, A2 og A bare dersom førerkortet er utstedt før 1. januar 1986. 

2. Hver klasse gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1 bare på nasjonalt territorium dersom førerkortet er utstedt før  

1. januar 1986. 

Modell Italia 2 (I2) 

Utstedt i Italia fra 1989 til 1990 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I2 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1 B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, C1 C D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. Førerkortklasse A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

Modell Italia 3 (I3) 

Utstedt i Italia fra 1990 til 1995 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I3 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I3 Tilsvarende klasser Merknader 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, C1, C D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. Førerkortklasse A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

Modell Italia 4 (I4) 

Utstedt i Italia i 1995 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I4 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. Førerkortklasse A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

Modell Italia 5 (I5) 

Utstedt i Italia i 1996 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I5 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I5 Tilsvarende klasser Merknader 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. Førerkortklasse A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

Modell Italia 6 (I6) 

Utstedt i Italia fra 1996 til 1997 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I6 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1  

A AM, A1, A2, A  

B1 AM, B1  

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C1 AM, A1, B1, B, C1 1 

C1E AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D1 AM, A1, B1, B, D1 1 

D1E AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E 1 

D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. Førerkortklasse A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

Modell Italia 7 (I7) 

Utstedt i Italia fra 1997 til 1999 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I7 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1  

A AM, A1, A2, A  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I7 Tilsvarende klasser Merknader 

B1 AM, B1  

B AM, A1, A2, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C1 AM, A1, B1, B, C1 1 

C1E AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D1 AM, A1, B1, B, D1 1 

D1E AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E 1 

D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

Modell Italia 8 (I8) 

Utstedt i Italia fra 1999 til 2004 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I8 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1  

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1, 2 

DE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE 1, 2 

Tilleggsopplysninger: 

1. A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

2. C1, C1E, C og CE er gyldig bare dersom førerkortet for klasse D er utstedt før 1. oktober 2004.  
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Modell Italia 9 (I9) 

Utstedt i Italia fra 2005 til 2007 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I9 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1  

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium. 

Modell Italia 10 (I10) 

Utstedt i Italia fra 2007 til 2013 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell I10 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM, A1  

A AM, A1, A2, A  

B AM, A1, B1, B 1 

BE AM, A1, B1, B, BE 1 

C AM, A1, B1, B, C1, C 1 

CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1 

D AM, A1, B1, B, D1, D 1 

DE AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. A1 er gyldig bare på nasjonalt territorium.  
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MODELLER UTSTEDT PÅ KYPROS 

Modell Kypros 1 (CY1) 

Utstedt på Kypros siden 1. mai 2004 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell CY1 Tilsvarende klasser 

I AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

Γ1/C1 C1 

Γ1E/C1E C1E 

Γ/C C 

ΓΕ/CE CE 

Δ1/D1 D1 

Δ1E/D1E D1E 

Δ/D D 

ΔΕ/DE DE 

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA 

(K), IB (L) 

— 

MODELLER UTSTEDT I LATVIA 

Modell Latvia 1 (LV1) 

Utstedt i Latvia fra 28. september 1993 til 30. april 2004 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LV1 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

A2 A2 

A A 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LV1 Tilsvarende klasser 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tilleggsopplysninger: 

De nasjonale klassene TRAM og TROL gir rett til å føre henholdsvis trikk og trolleybuss. 

Det utstedes separate førerkort for landbruks- og skogbrukstraktorer. 

Modell Latvia 2 (LV2) 

Utstedt i Latvia siden 1. mai 2004 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LV2 Tilsvarende klasser 

M AM 

A1 A1 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LV2 Tilsvarende klasser 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tilleggsopplysninger: 

1. De nasjonale klassene TRAM og TROL gir rett til å føre henholdsvis trikk og trolleybuss. 

2. Det utstedes separate førerkort for landbruks- og skogbrukstraktorer. 

MODELLER UTSTEDT I LITAUEN 

Modell Litauen 1 (LT1) 

Utstedt i Litauen fram til 1. april 2000 

Beskrivelse: Gul tosidig kortmodell, laminert. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LT1 Tilsvarende klasser 

A A 

B B 

BE BE 

C C 

CE CE 

D D 

DE DE 

Tilleggsopplysninger: 

På denne modellen er det ikke angitt noen utløpsdato. 

Uansett førerkortklasse har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse AM. 

Modell Litauen 2 (LT2) 

Utstedt i Litauen fra 1. april 2000 til 31. desember 2002 

Beskrivelse: Gul tosidig kortmodell, laminert. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LT2 Tilsvarende klasser 

A1 A1 

A A 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LT2 Tilsvarende klasser 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tilleggsopplysninger: 

Denne førerkortmodellen er gyldig fram til utløpsdatoen angitt på dokumentet. 

Uansett førerkortklasse har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse AM. 

Modell Litauen 3 (LT3) 

Utstedt i Litauen fra 1. januar 2003 til 31. oktober 2005 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell. Data (fotografi, klasser og personopplysninger) er lasergravert i polykarbonatlaget. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LT3 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 A1  

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) A2 1 

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LT3 Tilsvarende klasser Merknader 

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

(T) —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Innehavere av førerkort for klasse A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kan etter to år få rett til å føre kjøretøyer i klasse A uten 

begrensninger, forutsatt at førerkortet byttes inn. 

Uansett førerkortklasse har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse AM. 

Modell Litauen 4 (LT4) 

Utstedt i Litauen fra 1. november 2005 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LT4 Tilsvarende klasser Merknader 

AM AM  

A1 A1  

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) A 2 1 

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  



Nr. 47/742 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell LT4 Tilsvarende klasser Merknader 

DE DE  

(T) —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Innehavere av førerkort for klasse A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kan etter to år få rett til å føre kjøretøyer i klasse A uten 

begrensninger, forutsatt at førerkortet byttes inn. 

Uansett førerkortklasse har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse AM. 

Gyldighet: 3 måneder, 2 år, 10 år. 

MODELLER UTSTEDT I LUXEMBOURG 

Modell Luxembourg 1 (L1) 

Utstedt i Luxembourg fram til 31. desember 1985 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell L1 Tilsvarende klasser Merknader 

(A3) AM 3 

(A2) — 3 

— A1  

— A2  

A1 A  

— B1  

B1/B2 B 1 

— BE  

— C1  

— C1E  

C1/C2 C  

CE2 CE 2 

— D1  

— D1E  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell L1 Tilsvarende klasser Merknader 

D D  

— DE  

(F1/2/3) — 3 

Tilleggsopplysninger: 

1. Dersom et førerkort for klasse B1/B2 er utstedt før 1. juli 1977, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer i klasse A. 

2. Klasse E2 gir også rett til å føre kjøretøyer med tilhenger og semitrailere med en største tillatte totalmasse på over 1 750 kg. 

3. Nasjonale klasser. 

Modell Luxembourg 2 (L2) 

Utstedt i Luxembourg fram til 31. desember 1985 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell L2 Tilsvarende klasser Merknader 

(A3) AM 3 

(A2) — 3 

— A1  

— A2  

A1 A  

— B1  

B1/B2 B 1 

— BE  

— C1  

— C1E  

C1 + 2 C  

CE2 CE 2 

— D1  

— D1E  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell L2 Tilsvarende klasser Merknader 

D D  

— DE  

(F1/2/3) — 3 

Tilleggsopplysninger: 

1. Dersom et førerkort for klasse B1/B2 er utstedt før 1. juli 1977, har innehaveren rett til å føre kjøretøyer i klasse A. 

2. Klasse E2 gir også rett til å føre kjøretøyer med tilhenger og semitrailere med en største tillatte totalmasse på over 1 750 kg. 

3. Nasjonale klasser. 

Modell Luxembourg 3 (L3) 

Utstedt i Luxembourg fra 1. januar 1986 til 30. september 1996 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell L3 Tilsvarende klasser Merknader 

(A3) AM 1 

(A2) — 1 

— A1  

— A2  

A1 A  

— B1  

B1/BE1 B  

— BE  

— C1  

— C1E  

C C  

CE2 CE  

— D1  

— D1E  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell L3 Tilsvarende klasser Merknader 

D D  

— DE  

(F1/2/3) — 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. Nasjonale klasser. 

Modell Luxembourg 4 (L4) 

Utstedt i Luxembourg siden 1. oktober 1996 

Beskrivelse: Modell på rosa papir i samsvar med vedlegg I til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell L4 Tilsvarende klasser Merknader 

(A3) AM 2 

(A2) — 2 

A1 A1  

— A2  

A A  

— B1  

B B 1 

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

(F1/2/3) — 2 

Tilleggsopplysninger: 

1. Klasse B gir også rett til å føre kjøretøyer i klasse B1. 

2. Nasjonale klasser.  
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MODELLER UTSTEDT I UNGARN 

Modell Ungarn 1 (H1) 

Utstedt i Ungarn fra 1. januar 1964 til 1. januar 1984 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, brettet, seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell H1 Tilsvarende klasser Merknader 

A A, A1  

B B  

C C, C1  

D D, D1  

E E 1 

F —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Klasse «E» er gyldig bare sammen med harmoniserte klasser som føreren allerede har rett til å føre, f.eks.: Førerrett for 

klasse «B» og klasse «E» regnes som en kombinert klasse «B+E». 

Modell Ungarn 2 (H2) 

Utstedt i Ungarn fra 1. januar 1984 til 31. desember 2000 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, fire sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell H2 Tilsvarende klasser Merknader 

A A, A1  

B B  

C C, C1  

D D, D1  

E E 1 

F —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Klasse «E» er gyldig bare sammen med harmoniserte klasser som føreren allerede har rett til å føre, f.eks.: Førerrett for 

klasse «B» og klasse «E» regnes som en kombinert klasse «B+E».  
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Modell Ungarn 3 (H3) 

Utstedt i Ungarn fra 1. januar 2000 til 31. desember 2004 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell. Denne modellen anerkjennes også som nasjonalt legitimasjonspapir innenfor Ungarns 

grenser. Den er utstedt sentralt og er et sikkert dokument i klasse «A» med lasergravering. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell H3 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 A1  

A A, A1  

B B  

C1 C1  

C1E C1E 1 

C C, C1  

CE CE, C1E 3 

D1 D1  

D1E D1E 2 

D D, D1  

DE DE, D1E 4 

Tilleggsopplysninger: 

Et førerkort med en kombinert klasse kan bare utstedes til en person som har rett til å føre trekkvognen. 

1. Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «C1», er også gyldig for klasse «B» og «D1». 

2. Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «D1», er også gyldig for klasse «B». 

3. Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «C», er gyldig for alle klasser av kjøretøy som føreren har rett til å føre, 

og som er bekreftet på førerkortet. 

4. Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «D», er også gyldig for klasse «B» og «D1». 

Modell Ungarn 4 (H4) 

Utstedt i Ungarn siden 5. august 2004 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. Denne modellen anerkjennes som nasjonalt 

legitimasjonspapir innenfor Ungarns grenser. Den er utstedt sentralt og er et sikkert dokument i klasse «A» med lasergravering. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell H4 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 A1  

A A, A1  

B B  

BE BE  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell H4 Tilsvarende klasser Merknader 

C1 C1  

C1E C1E 1 

C C, C1  

CE CE, C1E 3 

D1 D1  

D1E D1E 2 

D D, D1  

DE DE, D1E 4 

Tilleggsopplysninger: 

Et førerkort med en kombinert klasse kan bare utstedes til en person som har rett til å føre trekkvognen. 

1. Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «C1», er også gyldig for klasse «B» og «D1». 

2. Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «D1», er også gyldig for klasse «B». 

3. Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «C», er gyldig for alle klasser av kjøretøy som føreren har rett til å føre, 

og som er bekreftet på førerkortet. 

4. Kombinert klasse «E» som er oppnådd med klasse «D», er også gyldig for klasse «B» og «D1». 

MODELLER UTSTEDT PÅ MALTA 

Modell Malta 1 (M1) 

Utstedt på Malta fra 1. juli 1991 til 31. desember 2000 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, 221 mm × 100 mm når det er åpnet, først utstedt i juli 1991, brettet i seks sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell M1 Tilsvarende klasser 

A A, A1, B1 

B B, BE 

C C, CE, C1, C1E 

D D, DE, D1, D1E 

Tilleggsopplysninger: 

Førerkortet har tekst på maltesisk og engelsk. Papirførerkortet har serienummer på to sider og små emblemer for det maltesiske 

politi. Et større emblem er trykt i relieff delvis over fotografiet og delvis over selve førerkortet, og et stort maltesisk emblem 

kan ses i den store ruten over serienummeret.  
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Modell Malta 2 (M2) 

Utstedt på Malta siden 1. januar 2001 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell med fotografi, 84 mm × 54 mm – ID-kortformat – utstedt i 2001 i samsvar med 91/439/EØF. 

Førerkortet består av to deler – plastkortet med fotografi og et medfølgende papirdokument. Kortet har fotografi av innehaveren, 

opplysninger om adresse, signatur og førerrett. Det medfølgende dokumentet inneholder serienummer, personopplysninger om 

føreren, førerkortnummer, skannet signatur av førerkortinnehaveren, førerrett med gyldighetstid, informasjonskoder, registrering av 

eventuelle forseelser, førerkortets gyldighetsdato for førerkortinnehavere over 70 år og andre relevante opplysninger. Den nederste 

delen fungerer som kvittering for førerkortet. På baksiden av det medfølgende dokumentet er adressen til utstedende myndighet, en 

beskrivelse av førerkortklassene og en beskrivelse av EU-koder og nasjonale informasjonskoder angitt. 

Med hensyn til sikkerhetselementer består førerkortet av et svært holdbart og fleksibelt plastkort i kredittkortformat med 

fotografi som er følsomt for ultrafiolett lys. Kortets forside har et rosa malteserkors. Ordet «førerkort» oversatt til EU-

medlemsstatenes språk (uten mellomrom mellom ordene) gjentas i bølgeformede linjer over det meste av forsiden. Kortet har 

også et spøkelsesbilde av innehaveren, og rundt den blå ruten ses bokstaven M i mikroskrift og tolv gule stjerner. På baksiden 

av førerkortet er fem maltesiske emblemer trykt i relieff på venstre side. Lignende linjer med ordet «førerkort» gjentas også 

over hele baksiden. Klassene og førerretten de gir, gyldighetstid og andre informasjonskoder vises også på baksiden av kortet. 

Det medfølgende dokumentet er gulaktig (tidligere blått og rosa) og har vannmerke. Serienummeret er angitt øverst til høyre 

under myndighetens logo. Serienummeret er også angitt på kvitteringen. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell M2 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

A A2 

A+ A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F — 

G — 
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MODELLER UTSTEDT I NEDERLAND 

Modell Nederland 1 (NL1) 

Utstedt i Nederland fra 1. juli 1987 til 1. juni 1996 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, 106 mm × 222 mm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell NL1 Tilsvarende klasser Merknader 

A A1, A2, A  

B B 1 

BE BE 2 

C C1, C  

CE C1E, CE  

D D1, D  

DE D1, DE  

Tilleggsopplysninger: 

Selv om gyldighetstiden for disse førerkortene er utløpt, inngår denne modellen i dette dekretet, ettersom disse førerkortene kan 

fornyes. 

Dersom et slikt førerkort byttes inn, gjelder følgende ervervede rettigheter: 

1. Den ervervede retten til å føre motorvogn med tre hjul i klasse B. (Harmonisert kode 79.03 kan brukes til dette.) 

2. Den ervervede retten til å trekke en tilhenger på over 3 500 kg i klasse BE. (Harmonisert kode 79.06 kan brukes til dette.) 

Modell Nederland 2 (NL2) 

Utstedt i Nederland fra 1. juni 1996 til 1. juni 2002 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, 106 mm × 222 mm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell NL2 Tilsvarende klasser Merknader 

A A1, A2, A  

B B 1 

BE BE 2 

C C1, C  

CE C1E, CE  

D D1, D  

DE D1, DE  
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Tilleggsopplysninger: 

Selv om gyldighetstiden for disse førerkortene er utløpt, inngår denne modellen i dette dekretet, ettersom disse førerkortene kan 

fornyes. 

Dersom et slikt førerkort byttes inn, gjelder følgende ervervede rettigheter: 

1. Den ervervede retten til å føre motorvogn med tre hjul i klasse B. (Harmonisert kode 79.03 kan brukes til dette.) 

2. Den ervervede retten til å trekke en tilhenger på over 3 500 kg i klasse BE. (Harmonisert kode 79.06 kan brukes til dette.) 

Modell Nederland 3 (NL3) 

Utstedt i Nederland fra 1. juni 2002 til 1. oktober 2006 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, 106 mm × 222 mm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell NL3 Tilsvarende klasser Merknader 

A lett A1, A2  

A A1, A2, A  

B B 1 

BE BE 2 

C C1, C  

CE C1E, CE  

D D1, D  

DE D1, DE  

Tilleggsopplysninger: 

Denne førerkortmodellen kan fremdeles være gyldig, eller gyldighetstiden kan være utløpt. Disse førerkortene kan fornyes etter 

at fristen er utløpt. 

Følgende ervervede rettigheter gjelder for dette førerkortet: 

1. Den ervervede retten til å føre motorvogn med tre hjul i klasse B. (Harmonisert kode 79.03 kan brukes til dette.) 

2. Den ervervede retten til å trekke en tilhenger på over 3 500 kg i klasse BE. (Harmonisert kode 79.06 kan brukes til dette.) 

Modell Nederland 4 (NL4) 

Utstedt i Nederland fra 1. oktober 2006 til 19. januar 2013 

Beskrivelse: Rosa førerkort, plastmateriale, kredittkortmodell. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell NL4 Tilsvarende klasser Merknader 

AM AM  

A lett A1, A2  

A A  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell NL4 Tilsvarende klasser Merknader 

B B 1 

BE BE 2 

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

Tilleggsopplysninger: 

Følgende ervervede rettigheter gjelder for dette førerkortet: 

1. Den ervervede retten til å føre motorvogn med tre hjul i klasse B. (Harmonisert kode 79.03 kan brukes til dette.) 

2. Den ervervede retten til å trekke en tilhenger på over 3 500 kg i klasse BE. (Harmonisert kode 79.06 kan brukes til dette.) 

Modell Nederland 5 (NL5) 

Utstedt i Nederland fra 19. januar 2013 til 14. november 2014 

Beskrivelse: Rosa førerkort, plastmateriale, kredittkortmodell. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell NL5 Tilsvarende klasser Merknader 

AM AM  

A1 A1  

A2 A2  

A A  

B B 1 

BE BE 2 

C1 C1  

C1E C1E  

C C  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell NL5 Tilsvarende klasser Merknader 

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

Tilleggsopplysninger: 

I Nederland er det bare de ervervede rettighetene som følger av ikrafttredelsen av direktiv 2006/126/EF, som får anvendelse. 

Europakommisjonen har meddelt at ervervede rettigheter kan angis ved hjelp av harmoniserte koder, men at dette ikke er 

obligatorisk. Rettighetene kan angis på førerkortet på andre måter. 

Ettersom dette gjelder ervervede rettigheter som gjelder i hele EU, har Nederland valgt ikke å benytte kodene. De ervervede 

rettighetene kan utledes av datoen for første utstedelse av klassen. Dersom datoen for første utstedelse er før 19. januar 2013, 

får den ervervede rettigheten anvendelse. 

Dette gjelder følgende ervervede rettigheter: 

1. Den ervervede retten til å føre motorvogn med tre hjul i klasse B for førerkort når datoen for første utstedelse av klassen er 

før 19. januar 2013. (Harmonisert kode 79.06 kan brukes til dette.) 

2. Den ervervede retten til å trekke en tilhenger på over 3 500 kg i klasse BE dersom datoen for første utstedelse er før  

19. januar 2013. (Harmonisert kode 79.06 kan brukes til dette.) 

Modell Nederland 6 (NL6) 

Utstedt i Nederland siden 14. november 2014 

Beskrivelse: Rosa førerkort, plastmateriale, kredittkortformat (utstyrt med kontaktløs mikroprosessor). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell NL6 Tilsvarende klasser Merknader 

AM AM  

A1 A1  

A2 A2  

A A  

B1 B1 3 

B B 1 

BE BE 2 

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell NL6 Tilsvarende klasser Merknader 

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

Tilleggsopplysninger: 

I Nederland er det bare de ervervede rettighetene som følger av ikrafttredelsen av direktiv 2006/126/EF, som får anvendelse. 

Europakommisjonen har meddelt at ervervede rettigheter kan angis ved hjelp av harmoniserte koder, men at dette ikke er 

obligatorisk. Rettighetene kan angis på førerkortet på andre måter. 

Ettersom dette gjelder ervervede rettigheter som gjelder i hele EU, har Nederland valgt ikke å benytte kodene. De ervervede 

rettighetene kan utledes av datoen for første utstedelse av klassen. Dersom datoen for første utstedelse er før 19. januar 2013, 

får den ervervede rettigheten anvendelse. 

Dette gjelder følgende ervervede rettigheter: 

1. Den ervervede retten til å føre motorvogn med tre hjul i klasse B for førerkort når datoen for første utstedelse av klassen er 

før 19. januar 2013. (Harmonisert kode 79.06 kan brukes til dette.) 

2. Den ervervede retten til å trekke en tilhenger på over 3 500 kg i klasse BE dersom datoen for første utstedelse er før  

19. januar 2013. (Harmonisert kode 79.06 kan brukes til dette.) 

3. Klasse B1 på nederlandske førerkort kan eventuelt angis med kode 73 under klasse B. 

MODELLER UTSTEDT I ØSTERRIKE 

Modell Østerrike 1 (A1) 

Utstedt i Østerrike fra 25. mars 1947 til 15. mai 1952 

Beskrivelse: Grått, tykt, men enkelt papir, 15 × 10,5 cm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell A1 Tilsvarende klasser 

— AM 

a A1 

— A2 

b A 

— B1 

c 1 B 

c 2 B 

— BE 

— C1 

— C1E 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell A1 Tilsvarende klasser 

d C, CE 

— D1 

— D1E 

d D, DE 

(e) — 

(f) — 

Tilleggsopplysninger: 

På modeller utstedt fra 1947 til september 1951 var det på side fire angitt at disse modellene var utstedt som erstatning for et 

tysk førerkort. 

Modell Østerrike 2 (A2) 

Utstedt i Østerrike fra 16. mai 1952 til 31. desember 1955 

Beskrivelse: Grått, tykt, men enkelt papir, 22 × 10,5 cm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell A2 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM  

a A1  

— A2  

b A  

— B1  

c 1 B  

c 2 B  

— BE  

— C1  

— C1E  

d 1 C, CE  

— D1  

— D1E  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell A2 Tilsvarende klasser Merknader 

d 2 D, DE 1 

(e) —  

(f) —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Klasse d2: Gyldig i fem år. 

Modell Østerrike 3 (A3) 

Utstedt i Østerrike fra 1. januar 1956 til 1. november 1997 

Beskrivelse: Rosa bestandig papir, 22 × 10,5 cm. Modellens utforming kan variere. I det tidsrommet da denne modellen ble 

utstedt, skjedde det imidlertid ingen betydelige endringer med hensyn til innholdet i førerretten. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell A3 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM  

— A1  

— A2  

A A  

— B1  

B B  

— B  

— BE  

— C1  

— C1E  

C C  

— CE  

— D1  

— D1E  

D D  

— DE  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell A3 Tilsvarende klasser Merknader 

E — 1 

F —  

G —  

H —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Klasse BE, CE og DE fantes ikke i direktiv 91/439/EØF før modell A4 ble innført. Klasse E er gyldig bare sammen med 

minst én av klassene B, C eller D, og gyldighetstiden på fem år for klasse D gjelder også for klasse E i kombinasjon med 

klasse D. 

Modell Østerrike 4 (A4) 

Utstedt i Østerrike fra 1. november 1997 til 1. mars 2006 

Beskrivelse: Rosa bestandig papir, plastlaminering på side to (opplysninger om og fotografi av førerkortinnehaveren),  

22 × 10,5 cm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell A4 Tilsvarende klasser 

— AM 

— A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

— B 

— BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

— D1 

— D1E 

D D 

DE DE 

F — 
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Modell Østerrike 5 (A5) 

Utstedt i Østerrike siden 1. mars 2006 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell, 8,5 × 5,5 cm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell A5 Tilsvarende klasser 

— AM 

A (≤ 25 kW og ≤ 0,16 kW/kg) A2 

A A 

— B1 

B B 

— B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

— D1 

— D1E 

D D 

DE DE 

F — 

MODELLER UTSTEDT I POLEN 

Modell Polen 1 (PL1) 

Utstedt i Polen fra 1. juli 1999 til 30. september 2001 

Beskrivelse: Identitetskort (liggende format), 53,98 × 85,60 mm, tykkelse: 0,76 mm, plastkort i rosa nyanser med gjennomsiktig 

beskyttelseslag. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell PL1 Tilsvarende klasser Merknader 

* AM 1 

A1 A1  

— A2  

A A  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell PL1 Tilsvarende klasser Merknader 

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

T — 2 

Tilleggsopplysninger: 

1. Mopedførerbeviset er et dokument som bekrefter retten til å føre moped for en person i alderen 13–18 år. En person over  

18 år kan føre moped uten førerkort. 

2. Klasse «T» gir rett til å føre landbrukstraktor med tilhenger(e) eller saktegående kjøretøy med tilhenger(e) bare på polsk 

territorium. 

Modell Polen 2 (PL2) 

Utstedt i Polen fra 1. oktober 2001 til 30. april 2004 

Beskrivelse: Identitetskort (liggende format), 53,98 × 85,60 mm, tykkelse: 0,76 mm, plastkort i rosa nyanser med gjennomsiktig 

beskyttelseslag. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell PL2 Tilsvarende klasser Merknader 

 AM 1 

A1 A1  

— A2  

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell PL2 Tilsvarende klasser Merknader 

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

T — 2 

Tilleggsopplysninger: 

1. Mopedførerbeviset er et dokument som bekrefter retten til å føre moped for en person i alderen 13–18 år. En person over  

18 år kan føre moped uten førerkort. 

2. Klasse «T» gir rett til å føre landbrukstraktor med tilhenger(e) eller saktegående kjøretøy med tilhenger(e) bare på polsk 

territorium. 

Modell Polen 3 (PL3) 

Utstedt i Polen siden 1. mai 2004 

Beskrivelse: Identitetskort (liggende format), 53,98 × 85,60 mm, tykkelse: 0,76 mm, plastkort i rosa nyanser med gjennomsiktig 

beskyttelseslag. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell PL3 Tilsvarende klasser Merknader 

 AM 1 

A1 A1  

— A2  

A A  

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell PL3 Tilsvarende klasser Merknader 

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

T — 2 

Tilleggsopplysninger: 

1. Mopedførerbeviset er et dokument som bekrefter retten til å føre moped for en person i alderen 13–18 år. En person over  

18 år kan føre moped uten førerkort. 

2. Klasse «T» gir rett til å føre landbrukstraktor med tilhenger(e) eller saktegående kjøretøy med tilhenger(e) bare på polsk 

territorium. 

MODELLER UTSTEDT I PORTUGAL 

Modell Portugal 1 (P1) 

Utstedt i Portugal fra 30. august 1965 til 1. september 1984 

Beskrivelse: Modell på rosa papir med svart tekst, seks sider, 105 × 222 mm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P1 Tilsvarende klasser 

A AM, A1, A2, A 

B B1, B, BE 

C C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 

D Jordbruks- og skogbrukstraktorer 

Modell Portugal 2 (P2) 

Utstedt i Portugal fra 1. september 1984 til 1. juli 1994 

Beskrivelse: Modell på rosa papir med svart tekst, fire sider, 106 × 148 mm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P2 Tilsvarende klasser Merknader 

A1 AM  

A A1, A2, A 1 

B B1, B  

C C1, C  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P2 Tilsvarende klasser Merknader 

E E 2 

D D1, D  

F (landbrukstraktorer) —  

G (yrkesførere) —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Det finnes et særlig førerkort for motorsykler på under 50 cm3 og mopeder. Innehavere av førerkort for klasse A har også 

tillatelse til å føre disse. 

2. Førerkort for klasse E utstedes bare til innehavere av førerkort for en annen klasse. 

Modell Portugal 3 (P3) 

Utstedt i Portugal fra 1. juli 1994 til 18. oktober 1998 

Beskrivelse: Modell på rosa papir med svart tekst, seks sider. Høyde/bredde: 106 × 221 mm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P3 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A1, A2, A 1 

B B1, B  

E BE, C1E, CE, D1E, DE 2 

C C1, C  

D D1, D  

Tilleggsopplysninger: 

1. Det finnes et eget førerkort for motorsykler på under 50 cm3 og mopeder. Innehavere av førerkort for klasse A har også 

tillatelse til å føre disse. 

2. Klasse E utstedes bare sammen med en annen klasse. 

Modell Portugal 4 (P4) 

Utstedt i Portugal fra 18. oktober 1998 til 1. juli 1999 

Beskrivelse: Modell på rosa papir med svart tekst, seks sider. Høyde/bredde: 106 × 221 mm. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P4 Tilsvarende klasser Merknader 

A1, A AM  

A1 A1  

A < 25 kW og 0,16 kW/kg A2 1 

A ≥ 25 kW og 0,16 kW/kg A 1 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P4 Tilsvarende klasser Merknader 

B B1, B  

BE BE  

C C1, C  

CE C1E, CE  

D D1, D  

DE D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1. Det finnes et eget førerkort for motorsykler på under 50 cm3 og mopeder. Innehavere av førerkort for klasse A har også 

tillatelse til å føre disse. 

Modell Portugal 5 (P5) 

Utstedt i Portugal fra 1. juli 1999 til 25. mai 2005 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til direktiv 91/439/EØF og ISO 7810/7816. Kontrollmetode i henhold til ISO 10 373. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P5 Tilsvarende klasser Merknader 

A1, A AM 1 

A1 A1  

A < 25 kW og 0,16 kW/kg A2 1 

A ≥ 25 kW og 0,16 kW/kg A 1 

B B1, B  

BE BE  

C C1, C  

CE C1E, CE  

D D1, D  

DE D1E, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1. Det finnes et eget førerkort for motorsykler på under 50 cm3 og mopeder. Innehavere av førerkort for klasse A har også 

tillatelse til å føre disse. 

Fra 1. juli 1999 til 31. desember 1999 ble både førerkortmodell P5 og P6 utstedt.  
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Modell Portugal 6 (P6) 

Utstedt i Portugal siden 25. mai 2005 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til direktiv 91/439/EØF og ISO 7810/7816. Kontrollmetode i henhold til ISO 10 373. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell P6 Tilsvarende klasser Merknader 

A1, A AM 1 

A1 A1  

A < 25 kW og 0,16 kW/kg A2 1 

A ≥ 25 kW og 0,16 kW/kg A 1 

B1 B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

Tilleggsopplysninger: 

1. Det finnes et eget førerkort for motorsykler på under 50 cm3 og mopeder. Innehavere av førerkort for klasse A har også 

tillatelse til å føre disse. 

MODELLER UTSTEDT I ROMANIA 

Modell Romania 1 (ROU1) 

Utstedt i Romania fra 29. april 1966 til 28. juni 1984 

Beskrivelse: Førerkortbok med ett ark inni. Rosa. Format: 74 × 105 mm. 

Denne modellen er ikke lenger gyldig i Romania, ettersom obligatorisk innbytte av alle førerkort ble pålagt i årene 1995–2001. 

Førerkortet kan imidlertid fornyes til et nytt førerkort utstedt av Romania og må godkjennes av de andre medlemsstatene fram 

til 19. januar 2033.  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ROU1 Tilsvarende klasser Merknader 

A A  

B B  

C C  

D D  

E E 1 

Tilleggsopplysninger: 

1. Klasse E var en egen klasse som var gyldig bare sammen med en annen klasse i henhold til følgende: E + B = BE;  

E + C = CE; E + D = DE. 

Modell Romania 2 (ROU2) 

Utstedt i Romania fra 1. juli 1984 til 9. april 1990 

Beskrivelse: Kraftig papir av bankseddelkvalitet (rosa) med påtrykt sikkerhetsmønster. Mål: 76 × 112 mm. 

Denne modellen er ikke lenger gyldig i Romania, ettersom obligatorisk innbytte av alle førerkort ble pålagt i årene 1995–2001. 

Førerkortet kan imidlertid fornyes til et nytt førerkort utstedt av Romania og må godkjennes av de andre medlemsstatene fram 

til 19. januar 2033. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ROU2 Tilsvarende klasser Merknader 

A A  

B B  

C C  

D D  

E E 1 

F —  

G A1  

H —  

I —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Klasse E var en egen klasse som var gyldig bare sammen med en annen klasse i henhold til følgende: E + B = BE;  

E + C = CE; E + D = DE.  
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Modell Romania 3 (ROU3) 

Utstedt i Romania fra 9. april 1990 til 1. desember 1995 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, seks sider. Format: 75 × 103 mm. To sider er forbeholdt regelmessige legeundersøkelser og 

kan avrives. 

Denne modellen er ikke lenger gyldig i Romania, ettersom obligatorisk innbytte av alle førerkort ble pålagt i årene 1995–2001. 

Førerkortet kan imidlertid fornyes til et nytt førerkort utstedt av Romania og må godkjennes av de andre medlemsstatene fram 

til 19. januar 2033. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ROU3 Tilsvarende klasser Merknader 

A A  

B B  

C C  

D D  

E E 1 

F —  

G A1  

H —  

I —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Klasse E var en egen klasse som var gyldig bare sammen med en annen klasse i henhold til følgende: E + B = BE;  

E + C = CE; E + D = DE. 

Modell Romania 4 (ROU4) 

Utstedt i Romania fra 1. desember 1995 til 2008 

Beskrivelse: Laminert kortmodell. Rosa. Mål i samsvar med standarden ISO 7810. Plastkortmodellen er innført gradvis fra  

1. desember 1995. Fra 1. desember 1995 til 31. oktober 1996 ble både modell ROU 3 og ROU 4 utstedt. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ROU4 Tilsvarende klasser 

A1 A1 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ROU4 Tilsvarende klasser 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tb — 

Tr — 

Tv — 

Tilleggsopplysninger: 

Denne førerkortmodellen er gyldig fram til utløpsdatoen angitt på dokumentet (ti år). 

Kortet er beskyttet mot forfalskning på flere måter: Det er brukt spesialpapir som ikke kan etterlignes (flerdobbelt litografisk 

trykk, kopieringsbeskyttet linjemønster, optisk variabelt element, prismetrykk, sølvtrykk), skannet fotografi, hologram rett ved 

fotografiet, beskyttelsesmerking som er synlig i ultrafiolett lys (fluorescerende), mikrotyper («ROMANIA») på fotografiets 

kanter og mikroplekstrykk på tegningen av kjøretøyet på kortets bakside. 

Modell Romania 5 (ROU5) 

Utstedt i Romania fra 2008 til 19. januar 2013 

Beskrivelse: Førerkortmodell ROU 5 i samsvar med direktiv 2006/126/EF: Kort av polykarbonat i samsvar med ISO 7810 og 

ISO 7816-1; beskyttelse mot forfalskning: tilpassede hologrammer, ultrafiolett fluorescerende trykkfarger, infrarøde og 

fosforescerende pigmenter, følbare felter, materiale uten optisk blekemiddel, sikkerhetsbunntrykk, optisk variable elementer, 

lasergravering og sikkerhetsbunntrykk i det området der fotografiet er plassert. 

Andre elementer: Gjennomsiktig vindu, bølgemønster. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ROU5 Tilsvarende klasser 

AM AM 

A1 A1 

A2 A2 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ROU5 Tilsvarende klasser 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

Tb — 

Tr — 

Tv — 

Tilleggsopplysninger: 

Denne førerkortmodellen er gyldig fram til utløpsdatoen angitt på dokumentet (ti år). 

I 2008 ble både modell ROU 4 og ROU 5 utstedt. 

MODELLER UTSTEDT I SLOVENIA 

Modell Slovenia 1 (SLO1) 

Utstedt i Slovenia fra 15. februar 1992 til 2006 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, brettet, seks sider. 

Modellen kan være utstedt på følgende språk: Slovensk, slovensk og italiensk (tospråklig), slovensk og ungarsk (tospråklig). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell SLO1 Tilsvarende klasser Merknader 

A A 1 

B B 2 

C B, C  

D B, C, D  

E BE, CE 3 

(F) —  

(G) —  

H A1 79 (< 50 km/t)  
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Tilleggsopplysninger: 

1. Følgende begrensninger kan gjelde for klasse A (angitt i feltet Merknader): 

 «A — LE DO 50 KM/H» eller «21800 A LE DO 50 KM/H» eller «A 79 (< 50 KM/H)»: begrenset til å føre motorsykler 

bare i klasse A1 79 (< 50 km/t). 

 «A — DO 125 CCM» eller «20500 A <= 125 CCM» eller «A <= 125 CCM IN <= 11KW» eller «20800 A <= 125 CCM IN 

<= 11 KW» eller «72. (A1)»: gir rett til å føre motorsykler bare i klasse A1. 

 «A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW / KG» eller «20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW / KG» eller «A 209. (<= 25 KW ALI 

<= 0,16 KW / KG)»: gir rett til å føre motorsykler i klasse A med en effekt på høyst 25 kW og et effekt/vekt-forhold på 

høyst 0,16 kW/kg. 

 «A — DO 350 CCM» eller «20700 A <= 350 CCM»: gir rett til å føre motorsykler i klasse A ved fylte 20 år. 

2. Dersom følgende er angitt i feltet Merknader: 

 «E – LE Z VOZILI B KATEGORIJE» eller «20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE» eller «E 206. LE Z VOZILI B 

KAT.», har innehaveren også rett til å føre kjøretøyer i klasse BE. 

3. Innehavere av førerkort for klasse E har også rett til å føre kjøretøyer i klasse DE dersom de tidligere har fått utstedt 

førerkort for klasse D. 

Modell Slovenia 2 (SLO2) 

Utstedt i Slovenia fra 1. januar 2006 til 13. juli 2009 

Beskrivelse: Rosa papir i termoplastfolie. 

Modellen kan være utstedt på følgende språk: Slovensk, slovensk og italiensk (tospråklig), slovensk og ungarsk (tospråklig). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell SLO2 Tilsvarende klasser 

A1 A1 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell SLO2 Tilsvarende klasser 

F — 

G — 

H — 

Modell Slovenia 3 (SLO3) 

Utstedt i Slovenia fra 13. juli 2009 til 18. januar 2013 

Beskrivelse: Kort av polykarbonat i samsvar med ISO/IEC 7810:2003, 85,6 × 53,98 mm. 

Modellen kan være utstedt på følgende språk: Slovensk, slovensk og italiensk (tospråklig), slovensk og ungarsk (tospråklig). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell SLO3 Tilsvarende klasser 

AM AM 

A1 A1 

A2 A2 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F — 

G — 
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MODELLER UTSTEDT I SLOVAKIA 

Modell Slovakia 1 (SK1) 

Utstedt fra 1. januar 1993 til 30. april 2004 

Beskrivelse: Rosa forseglet kortmodell som består av to sider. 

Mål: 105 × 74 mm, papir i termoplastfolie. 

Sikkerhetselementer: Det brukes en spesiell ultrafiolett fluorescerende trykkfarge til førerkortnummeret og guillochering. 

Bunntrykk på begge sider av dokumentet. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell SK1 Tilsvarende klasser 

A/50 AM 

— A1 

— A2 

A AM, A1, A2 A 

— B1 

B AM, B1, B 

E (B + E) AM, B1, B, BE 

— C1 

— C1E 

C AM, B1, B, C1, C 

E (C + E) AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 

— D1 

— D1E 

D AM, B1, B, C1, C, D1, D 

E (D + E) AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 

(T) — 

Tilleggsopplysninger: 

Fram til 1. januar 2004 var teksten «Skúšobná lehota» (prøveperiode) angitt i tabellen «Osobitné záznamy» (ytterligere 

opplysninger) på baksiden av dokumentet. Prøveperioden på to år ble regnet fra utstedelsesdatoen. Derfor hadde slike 

dokumenter en begrenset gyldighetstid på to år angitt i punkt 7. Etter innbytte av et slikt førerkort ble det ikke angitt noen 

gyldighetstid på det nye førerkortet. Alle klasser er gyldige på livstid. 

Harmoniserte koder: 

Okuliare potrebné = 01 

Ručné riadenie = Denne begrensningen avhenger av innehaverens fysiske funksjonsnedsettelse og kan gjelde mer enn én  

EU-kode – den kan omfatte én eller flere av følgende EU-koder: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 og 44.  
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Modell Slovakia 2 (SK2) 

Utstedt siden 1. mai 2004 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell i samsvar med vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Sikkerhetselementer: 

a) Et rundt gjennomsiktig diffraktivt optisk variabelt merke på kortets forside mellom den gjennomsiktige folien og 

polykarbonatlaget som delvis overlapper det skannede fotografiet av førerkortinnehaveren. 

b) Elementer med trafikktilknytning, grafikk i form av trafikkskilt og piktogrammer av kjøretøyer i selve polykarbonatlaget på 

kortets forside. 

c) Teksten «SLOVENSKÁ REPUBLIKA» i reliefftrykk over den øvre venstre delen av fotografiet av førerkortinnehaveren og 

på resten av kortet. 

d) Sikkerhetstråd (på baksiden) med optisk variable egenskaper og teksten SLOVENSKO/SLOVAKIA. 

e) To synlige pastellfarger på begge sider med dobbelt regnbuetrykk som gir det endelige rosa inntrykket av dokumentet. 

f) En cirka 15 mm bred blå stripe langs kanten som ser rød ut i kortbølget ultrafiolett lys og blå i langbølget ultrafiolett lys, 

blått EU-flagg øverst til venstre med teksten: «VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA» på kortets forside og 

kjøretøysymboler på baksiden. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell SK2 Tilsvarende klasser 

AM AM 

A1 A1 

A ≤ 25 kW A2 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

T — 
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MODELLER UTSTEDT I FINLAND 

Modell Finland 1 (FIN1) 

Utstedt i Finland fra 1. juli 1972 til 30. september 1990 

Beskrivelse: Modell på rosa papir, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN1 Tilsvarende klasser 

— AM 

— A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 

C C 

CE CE 

— D1 

— D1E 

D D 

DE DE 

(KT) A 

(T) — 

Modell Finland 2 (FIN2) 

Utstedt i Finland fra 1. oktober 1990 til 30. juni 1996 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN2 Tilsvarende klasser 

— AM 

— A1 

— A2 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN2 Tilsvarende klasser 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 

C C 

CE CE 

— D1 

— D1E 

D D 

DE DE 

(T) — 

Modell Finland 3 (FIN3) 

Utstedt i Finland fra 1. juli 1996 til 31. desember 1997 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN3 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN3 Tilsvarende klasser 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

(T) — 

Modell Finland 4 (FIN4) 

Utstedt i Finland siden 1. januar 1998 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN4 Tilsvarende klasser Merknader 

M AM 1, 4 

A1 A1  

— A2  

A A 3 

— B1  

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN4 Tilsvarende klasser Merknader 

DE DE  

(M) —  

(T) — 2 

Tilleggsopplysninger: 

1. Den nasjonale klassen M (for lette firehjuls kjøretøyer, standardmopeder, unntatt mopeder med lav effekt) ble innført  

1. januar 2000. De som fylte 15 år før nevnte dato, har fortsatt rett til å føre moped (men ikke lette firehjuls motorsykler) 

uten førerkort. 

2. Klasse T ble innført allerede før den første modellen (FIN1). T gjelder traktorer (unntatt traktorer som er godkjent for 

kjøring på offentlig vei), motorredskaper og snøscootere, og ethvert kjøretøy som trekkes av slike. Retten til å føre 

kjøretøyer i klasse T inngår i alle andre klasser unntatt M/AM. Klasse T er ikke angitt på førerkortet dersom det finnes 

andre klasser som denne klassen inngår i. Klasse T angis bare dersom det er bestått egen prøve for denne klassen. Fra  

19. januar 2013 skal det innføres en ny klasse LT for traktorer som er godkjent for kjøring på offentlig vei. Retten til å føre 

kjøretøyer i klasse LT inngår i klasse C1 og C. 

3. Fra 19. januar 2013 tilsvarer A klasse A2 dersom den relevante toårsperioden ikke er utløpt, og ellers klasse A dersom 

førerkortet er utstedt før nevnte dato. 

4. Fra 19. januar 2013 blir bestått praktisk prøve for mopeder (håndteringsprøve) og lette firehjuls motorsykler (førerprøve) i 

klasse AM angitt på førerkortet med separate nasjonale koder. 

Modell Finland 5 (FIN5) 

Utstedt på Ålands territorium fra 1. august 1973 til 31. mai 1992 

Beskrivelse: Førerkort på rosa papir, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN5 Tilsvarende klasser 

— AM 

— A1 

— A2 

A A 

— B1 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 

C C 

CE CE 

— D1 

— D1E 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/777 

 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN5 Tilsvarende klasser 

D D 

DE DE 

(KT) A 

(T) — 

Modell Finland 6 (FIN6) 

Utstedt på Ålands territorium fra 1. juni 1992 til 31. desember 1997 

Beskrivelse: Rosa plastkortmodell. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN6 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

(T) — 

Tilleggsopplysninger: 

Klasse A1 ble innført 1. juli 1996. 

Klasse B1, C1, C1E, D1 og D1E ble innført 1. september 1996. 

Førerkortets utseende ble ikke endret da klassene A1, B1, C1, C1E, D1 og D1E ble innført.  
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Modell Finland 7 (FIN7) 

Utstedt på Ålands territorium siden 1. januar 1998 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FIN7 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM  

A1 A1  

— A2 5 

A A 3 

B1 B1 4, 6 

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

M AM 1, 7 

(T) — 2 

Tilleggsopplysninger: 

1. Klasse M (for lette firehjuls kjøretøyer, standardmopeder, unntatt mopeder med lav effekt) ble innført 1. juni 2004. 

2. Klasse T gjelder traktorer (unntatt traktorer som er godkjent for kjøring på offentlig vei), motorredskaper og snøscootere, og 

ethvert kjøretøy som trekkes av slike. 

3. Førerkort for klasse A utstedes enten for motorsykler på høyst 25 kW og et effekt/vekt-forhold på høyst 0,16 kW/kg eller 

for alle typer motorsykler. En person som har hatt førerkort i to år for klasse A for motorsykler på høyst 25 kW og et 

effekt/vekt-forhold på høyst 0,16 kW/kg, har rett til å føre alle typer motorsykler. 

4. Klasse B1 er ikke angitt på side to i førerkortet. 

5. Klasse A2 blir innført 19. januar 2013. 

6. Klasse B1 utgår 19. januar 2013. 

7. Klasse M erstattes av klasse AM 19. januar 2013.  
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MODELLER UTSTEDT I SVERIGE 

Modell Sverige 1 

Utstedt i Sverige fra 1. juni 1999 til 30. november 2007 

Beskrivelse: Førerkortet er utstedt som et ID-1-kort av polykarbonat. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell S1 Tilsvarende klasser Merknader 

— AM  

A1 A1 1, 3, 4 

— A2  

A A 1, 3, 5 

— B1  

B B 2, 6 

BE BE 7 

— C1  

— C1E  

C C  

CE CE  

— D1  

— D1E  

D D  

DE DE  

Tilleggsopplysninger: 

1. Førerkortinnehavere som før 1. juli 1996 fikk utstedt klasse A-førerrett med begrensning til lette motorsykler, har rett til å 

føre motorvogner med et slagvolum på høyst 125 cm3 uten effektbegrensning (kW). Denne retten opprettholdes til 

førerkortet utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse 

A1 i henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling 

påvirker ikke tidligere førerrett. 

2. Førerkortinnehavere som før 1. juli 1996 fikk utstedt førerkort for klasse B, har rett til å føre privatbil med en største tillatte 

totalmasse på over 3,5 tonn, så lenge kjøretøyet er registrert som privatbil og ikke som lett lastebil. Denne retten 

opprettholdes til førerkortet utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre 

kjøretøyer bare i klasse B i henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn 

etter tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett. 

3. Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse A1 eller A, har rett til å føre firehjuls 

motorsykler. Denne retten opprettholdes til førerkortet utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har 

innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse A1 i henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et 

førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett.  
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4. Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse A1, har rett til å føre motorsykler i klasse A1 

med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (kode 79.05). Denne retten opprettholdes til førerkortet utløper. Ved 

utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse A1 i henhold til 

direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling påvirker ikke 

tidligere førerrett. 

5. Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse A, har rett til å føre motorsykler med en effekt 

på over 25 kW, eller med et effekt/vekt-forhold på over 0,16 kW/kg, bare dersom de har hatt førerkort for klasse A i minst 

to år eller har bestått en førerprøve på en motorsykkel av denne typen etter fylte 21 år. 

6. Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse B, har rett til å føre trehjuls motorsykler 

uansett effekt. Denne retten opprettholdes til førerkortet utløper. Førerkort for klasse B som er utstedt etter tilbakekalling 

etter 19. januar 2013, gir innehaveren rett til å føre trehjuls motorsykler med en nettoeffekt på over 15 kW bare på svensk 

territorium og forutsatt at innehaveren har fylt 21 år. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter 

tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett. 

7. Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse BE, har rett til å føre kjøretøyer der 

tilhengerens største tillatte totalmasse overstiger 3,5 tonn (kode 79.06). Denne retten opprettholdes til førerkortet utløper. 

Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse BE i henhold til 

direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling påvirker ikke 

tidligere førerrett. 

Modell Sverige 2 (S2) 

Utstedt i Sverige fra 27. november 2007 til 18. januar 2013 

Beskrivelse: Førerkortet utstedes som et ID-1-kort av polykarbonat. Kortet er rosa og har et karakteristisk gjennomsiktig vindu i 

midten, under signaturen. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell S2 Tilsvarende klasser Merknader 

AM AM 3 

A1 A1 1, 4, 5 

— A2  

A A 1, 4, 6 

— B1  

B B 2, 7 

BE BE 8 

— C1  

— C1E  

C C  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell S2 Tilsvarende klasser Merknader 

CE CE  

— D1  

— D1E  

D D  

DE DE  

Tilleggsopplysninger: 

1. Førerkortinnehavere som før 1. juli 1996 fikk utstedt klasse A-førerrett med begrensning til lette motorsykler, har rett til å 

føre motorvogner med et slagvolum på høyst 125 cm3 uten effektbegrensning (kW). Denne retten opprettholdes til 

førerkortet utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse 

A1 i henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling 

påvirker ikke tidligere førerrett. 

2. Førerkortinnehavere som før 1. juli 1996 fikk utstedt førerkort for klasse B, har rett til å føre privatbil med en største tillatte 

totalmasse på over 3,5 tonn, så lenge kjøretøyet er registrert som privatbil og ikke som lett lastebil. Denne retten 

opprettholdes til førerkortet utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre 

kjøretøyer bare i klasse B i henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn 

etter tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett. 

3. Klasse AM ble innført i Sverige 1. oktober 2009 som en nasjonal klasse. 

4. Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse A1 eller A, har rett til å føre firehjuls 

motorsykler. Denne retten opprettholdes til førerkortet utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har 

innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse A1 i henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et 

førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett. 

5. Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse A1, har rett til å føre motorsykler i klasse A1 

med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg (ny kode 79.05 fra 31. desember 2013). Denne retten opprettholdes til 

førerkortet utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse 

A1 i henhold til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling 

påvirker ikke tidligere førerrett. 

6. Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse A, har rett til å føre motorsykler med en effekt 

på over 25 kW, eller med et effekt/vekt-forhold på over 0,16 kW/kg, bare dersom de har hatt førerkort for klasse A i minst 

to år eller har bestått en førerprøve på en motorsykkel av denne typen etter fylte 21 år. 

7. Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse B, har rett til å føre trehjuls motorsykler 

uansett effekt. Denne retten opprettholdes til førerkortet utløper. Førerkort for klasse B som er utstedt etter tilbakekalling 

etter 19. januar 2013, gir innehaveren rett til å føre trehjuls motorsykler med en nettoeffekt på over 15 kW bare på svensk 

territorium og forutsatt at innehaveren har fylt 21 år. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter 

tilbakekalling påvirker ikke tidligere førerrett. 

8. Førerkortinnehavere som før 19. januar 2013 fikk utstedt førerkort for klasse BE, har rett til å føre kjøretøyer der tilhengerens 

største tillatte totalmasse overstiger 3,5 tonn (ny kode 79.06 fra 31. desember 2013). Denne retten opprettholdes til førerkortet 

utløper. Ved utstedelse av nytt førerkort etter tilbakekalling har innehaveren rett til å føre kjøretøyer bare i klasse BE i henhold 

til direktiv 2006/126/EF. Fornyelse eller utstedelse av et førerkort i andre tilfeller enn etter tilbakekalling påvirker ikke tidligere 

førerrett.  
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MODELLER UTSTEDT I DET FORENTE KONGERIKE 

Modell Det forente kongerike 1 (UK1) 

Utstedt i Storbritannia fra januar 1976 til januar 1986 

Beskrivelse: Lang grønn modell, brettet. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK1 (Storbritannia) Tilsvarende klasser Merknader 

A B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t) 1 

B B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t) 2 

C B1 79 (≤ 425 kg)  

D A  

(E, F, G, H, J, K, L, M, N) —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Innehavere av klasse A har rett til å føre kjøretøyer i klasse D1 og D1E som ikke er for en annens regning (ikke til 

yrkesmessig bruk, ingen betalende passasjerer verken direkte eller indirekte), og kjøretøyer i klasse C1E, forutsatt at den 

samlede vekten av tilhenger og trekkvogn ikke overstiger 8,25 tonn. 

2. Som for innehavere av klasse A, men bare kjøretøyer med automatgir. 

Modell Det forente kongerike 2 (UK2) 

Utstedt i Storbritannia fra januar 1986 til juni 1990 

Beskrivelse: Rosa modell, brettet. Bare en del av den er det faktiske førerkortet, resten er et medfølgende dokument. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK2 (Storbritannia) Tilsvarende klasser Merknader 

A B, BE, C1, C1E 1 

B B 78, BE 78, C1 78, C1E 78 2 

C A79 (≥ 550 kg), B1 79 3 

D A  

E AM, A1 4 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N) —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Innehavere av klasse A har rett til å føre kjøretøyer i klasse D1 og D1E som ikke er for en annens regning (ikke til 

yrkesmessig bruk, ingen betalende passasjerer verken direkte eller indirekte), og kjøretøyer i klasse C1E, forutsatt at den 

samlede vekten av tilhenger og trekkvogn ikke overstiger 8,25 tonn. 

2. Som for innehavere av klasse A, men bare kjøretøyer med automatgir.  
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3. Begrenset til kjøretøyer i klasse A av typen trehjuls motorsykkel eller kjøretøyer i klasse B1 av typen firehjuls motorsykkel 

med en største tillatte totalmasse på ≥ 550 kg i begge tilfeller. 

4. Begrenset til kjøretøyer i klasse A1 med et slagvolum på ≤ 50 cm3 og til en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 50 km/t. 

Modell Det forente kongerike 3 (UK3) 

Utstedt i Storbritannia fra juni 1990 til desember 1996 

Beskrivelse: Rosa og grønn modell, brettet. Bare en del av den er det faktiske førerkortet, resten er et medfølgende dokument. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK3 (Storbritannia) Tilsvarende klasser Merknader 

A A  

B1 A 79 (≥ 550 kg), B1 1 

B B, C1E 2 

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

P AM, A1 3 

B1 (kjøretøyer for personer med 

nedsatt funksjonsevne) 

— 4 

F, G, H, K, L   

Tilleggsopplysninger: 

1. Begrenset til kjøretøyer i klasse A av typen trehjuls motorsykkel eller kjøretøyer i klasse B1 av typen firehjuls motorsykkel 

med en største tillatte totalmasse på ≥ 550 kg i begge tilfeller. 

2. Innehavere av klasse A har rett til å føre kjøretøyer i klasse D1 og D1E som ikke er for en annens regning (ikke til 

yrkesmessig bruk, ingen betalende passasjerer verken direkte eller indirekte), og kjøretøyer i klasse C1E, forutsatt at den 

samlede vekten av tilhenger og trekkvogn ikke overstiger 8,25 tonn. 

3. Begrenset til kjøretøyer i klasse A1 med et slagvolum på ≤ 50 cm3 og til en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 50 km/t. 

4. Nasjonal klasse, kjøretøyer med en vekt på ≤ 254 kg utformet og konstruert for personer med nedsatt funksjonsevne.  
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Modell Det forente kongerike 4 (UK4) 

Utstedt i Storbritannia fra januar 1997 til mars 2000 

Beskrivelse: Rosa og grønn modell, brettet. Bare en del av den er det faktiske førerkortet, resten er et medfølgende dokument. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK4 (Storbritannia) Tilsvarende klasser Merknader 

A1 A1  

A A  

B1 A 79 (≥ 550 kg), B1 1 

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

P AM, A1 2 

B1 (kjøretøyer for personer med 

nedsatt funksjonsevne) 

F, G, H, K, P 

 3 

Tilleggsopplysninger: 

1. Begrenset til kjøretøyer i klasse A av typen trehjuls motorsykkel eller kjøretøyer i klasse B1 av typen firehjuls motorsykkel 

med en største tillatte totalmasse på ≥ 550 kg i begge tilfeller. 

2. Begrenset til kjøretøyer i klasse A1 med et slagvolum på ≤ 50 cm3 og til en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 50 km/t. 

3. Utstedt bare til personer som hadde denne retten før 12. november 1999. 

Tidsrommet for modell 4 og 5 overlapper hverandre.  
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Modell Det forente kongerike 5 (UK5) 

Utstedt i Storbritannia fra juli 1998 og fram til 19. januar 2013 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Det medfølgende dokumentet, der dommer for trafikkovertredelser registreres, utstedes separat. Utstedelsesperioden for denne 

modellen overlapper utstedelsen av modell UK4 på grunn av en trinnvis innføring av den nye modellen. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK5 (Storbritannia) Tilsvarende klasser Merknader 

A1 A1  

A A  

B1 A 79 (≥ 550 kg), B1 1 

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

P AM, A1 2 

B1 (kjøretøyer for personer med 

nedsatt funksjonsevne) 

F, G, H, K, P 

 3 

Tilleggsopplysninger: 

1. Begrenset til kjøretøyer i klasse A av typen trehjuls motorsykkel eller kjøretøyer i klasse B1 av typen firehjuls motorsykkel 

med en største tillatte totalmasse på ≥ 550 kg i begge tilfeller. 

2. Begrenset til kjøretøyer i klasse A1 med et slagvolum på ≤ 50 cm3 og til en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 50 km/t. 

3. Utstedt bare til personer som hadde denne retten før 12. november 1999.  
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Modell Det forente kongerike 6 (UK6) 

Utstedt i Nord-Irland fra 1. april 1999 og fram til 19. januar 2013 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Det medfølgende dokumentet, der dommer for trafikkovertredelser registreres, utstedes separat. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK6 (Nord-Irland) Tilsvarende klasser Merknader 

A1 A1  

A A  

B1 A 79 (≥ 550 kg), B1 1 

B B  

BE BE  

C1 C1  

C1E C1E  

C C  

CE CE  

D1 D1  

D1E D1E  

D D  

DE DE  

P AM, A1 2 

B1 (kjøretøyer for personer med 

nedsatt funksjonsevne) 

—  

F, G, H, K —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Begrenset til kjøretøyer i klasse A av typen trehjuls motorsykkel eller kjøretøyer i klasse B1 av typen firehjuls motorsykkel 

med en største tillatte totalmasse på ≥ 550 kg i begge tilfeller. 

2. Begrenset til kjøretøyer i klasse A1 med et slagvolum på ≤ 50 cm3 og til en høyeste konstruksjonshastighet på ≤ 50 km/t.  
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Modell Det forente kongerike 7 (UK7) 

Utstedt i Gibraltar fra 2. desember 1990 til 15. januar 1997 

Beskrivelse: Modell med seks sider på rosa papir utstedt i samsvar med vedlegg I til rådsdirektiv 80/1263/EØF(1). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK7 (Gibraltar) Tilsvarende klasser 

A A, B1 79 (≤ 400 kg), bare trehjuls motorsykler 

B B, B1 (bare firehjuls motorsykler) 

BE BE 

C C, C1 

CE CE, C1E 

C1 BE, C, C1E, CE, og for innehavere av D, klasse D1E og DE 

D D, D1 

DE DE 

F, G, H, I, J, K — 

Modell Det forente kongerike 8 (UK8) 

Utstedt i Gibraltar fra 16. januar 1997 til 24. august 2006 

Beskrivelse: Modell med seks sider på rosa papir utstedt i samsvar med vedlegg I til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK8 (Gibraltar) Tilsvarende klasser 

A1 A1 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

  

(1) Første rådsdirektiv av 4. desember 1980 om innføring av et EF-førerkort (EFT L 375 av 31.12.1980, s. 1). 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK8 (Gibraltar) Tilsvarende klasser 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F, G, H, I, J, K — 

Modell Det forente kongerike 9 (UK9) 

Utstedt i Gibraltar fra 15. august 2006 

Beskrivelse: Modell med seks sider på rosa papir utstedt i samsvar med vedlegg I til direktiv 91/439/EØF. Som modell UK8, 

men forsiden er endret for å gjenspeile nye medlemsstaters tiltredelse. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell UK9 (Gibraltar) Tilsvarende klasser 

A1 A1 

A A 

B1 B1 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F, G, H, I, J, K — 
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MODELLER UTSTEDT PÅ ISLAND 

Modell Island 1 (ÍS1) 

Utstedt på Island fra 12. april 1960 til 1981 

Beskrivelse: Grønt papir, laminert, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ÍS1 Tilsvarende klasser Merknader 

A A, B1 79 (≤ 400 kg)  

B B, BE, C1, C1E, D1, D1E  

C  1 

D C, CE  

E D, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1. Retten til å føre kjøretøyer i klasse C med disse førerkortene gjelder bare yrkesmessig kjøring av kjøretøyer i klasse B 

og/eller E og er ikke relevant med tanke på direktiv 91/439/EØF. 

Modell Island 2 (ÍS2) 

Utstedt på Island fra 1981 til 1. mars 1988 

Beskrivelse: Rosa papir, laminert, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ÍS2 Tilsvarende klasser Merknader 

A A, B1 79 (≤ 400 kg)  

B B, BE, C1, C1E, D1, D1E  

C  1 

D C, CE  

E D, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1. Retten til å føre kjøretøyer i klasse C med disse førerkortene gjelder bare yrkesmessig kjøring av kjøretøyer i klasse B 

og/eller E og er ikke relevant med tanke på direktiv 91/439/EØF.  
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Modell Island 3 (ÍS3) 

Utstedt på Island fra 1. mars 1988 til 31. mai 1993 

Beskrivelse: Rosa papir, laminert, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ÍS3 Tilsvarende klasser Merknader 

A A, B1 79 (≤ 400 kg)  

B B, BE, C1, C1E  

C  1 

D C, CE  

E D, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1. Retten til å føre kjøretøyer i klasse C med disse førerkortene gjelder bare yrkesmessig kjøring av kjøretøyer i klasse B 

og/eller E og er ikke relevant med tanke på direktiv 91/439/EØF. 

Modell Island 4 (ÍS4) 

Utstedt på Island fra 1. juni 1993 til 14. august 1997 

Beskrivelse: Rosa papir, laminert, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ÍS4 Tilsvarende klasser Merknader 

A A  

B B, BE  

C  1 

D C, CE  

E D, DE  

Tilleggsopplysninger: 

1. Retten til å føre kjøretøyer i klasse C med disse førerkortene gjelder bare yrkesmessig kjøring av kjøretøyer i klasse B 

og/eller E og er ikke relevant med tanke på direktiv 91/439/EØF. 

Modell Island 5 (ÍS5) 

Utstedt på Island siden 15. august 1997 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ÍS5 Tilsvarende klasser 

A A 

B B 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell ÍS5 Tilsvarende klasser 

BE BE 

C C 

CE CE 

D D 

DE DE 

MODELLER UTSTEDT I LIECHTENSTEIN 

Modell Liechtenstein 1 (FL1) 

Utstedt i Liechtenstein fra 1978 til 1993 

Beskrivelse: Modell på blått papir, A5-format. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FL1 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

B1 B (til yrkesmessig bruk) 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F, G — 
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Modell Liechtenstein 2 (FL2) 

Utstedt i Liechtenstein fra 1993 til april 2003 

Beskrivelse: Blått papir, format: A5. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FL2 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

A2–79 (≤ 400 kg) B1 

B B 

BE BE 

— C1 

— C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F, G — 

Modell Liechtenstein 3 (FL3) 

Utstedt i Liechtenstein siden april 2003 

Beskrivelse: Kredittkortformat, EU-modell. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FL3 Tilsvarende klasser 

— AM 

A1 A1 

— A2 

A A 

B1 B1 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell FL3 Tilsvarende klasser 

B B 

BE BE 

C1 C1 

C1E C1E 

C C 

CE CE 

D1 D1 

D1E D1E 

D D 

DE DE 

F, G, M — 

MODELLER UTSTEDT I NORGE 

Generelt for alle modeller: Alle norske førerkort har en trykt tekst på bokmål eller nynorsk. De to målformene er likestilte. 

Ordene «Førerkort» og «Norge» viser at teksten er på bokmål, mens «Førarkort» og «Noreg» viser at den er på nynorsk. 

Modell Norge 1 (N1) 

Utstedt i Norge fra 23. april 1967 til 31. mars 1979 

Beskrivelse: Mørkegrønt omslag, modell brettet til A7-format, seks sider. Ordet «Førerkort» eller «Førarkort» er trykt på 

forsiden av omslaget. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell N1 Tilsvarende klasser 

Klasse 1 AM, A1, B, BE 

Klasse 2 AM, A1, B, BE 

Klasse 3 AM, A 

Klasse 4 — 

Tilleggsopplysninger: 

Denne modellen er gyldig til innehaveren fyller 100 år, forutsatt at førerkortet har en gyldighetstid på ti år og var gyldig  

2. april 1982. Nasjonale myndigheter anbefaler innehaverne å bytte til modell N4 før de skal kjøre utenlands, eller til å ha med 

seg en bekreftet oversettelse eller et internasjonalt førerkort i samsvar med Wien-konvensjonen av 1968 om veitrafikk.  
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Modell Norge 2 (N2) 

Utstedt i Norge fra 1. april 1979 til 1. mars 1989 

Beskrivelse: Lyserødt papir med omslag av klar plast, to sider. Førerkort utstedt etter juli 1985 er påført datoen for første 

utstedelse av et hvilket som helst førerkort til innehaveren («Første førerkort»). 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell N2 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A  

A + «Klasse A gjelder bare lett 

motorsykkel» 

AM, A1 1 

B B 2 

BE BE 3 

C C  

CE CE  

D D  

DE DE  

A + «Klasse A gjelder bare 

beltemotorsykkel» 

—  

T —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Stempelet med teksten som angir begrensningen, står på baksiden av førerkortet. 

2. Førerretten stemplet på førerkortets bakside ble ugyldig fra og med 1. januar 2002. 

3. Innehavere av førerkort for klasse 1 eller 2 utstedt før 1. april 1979 som deretter er byttet inn i modell N2 for klasse BE, har 

også rett til å føre kjøretøyer i klasse AM og A1. 

Modell Norge 3 (N3) 

Utstedt i Norge fra 1. mars 1989 til 31. desember 1997 

Beskrivelse: Lyserødt og grått papir med omslag av klar plast, to sider. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell N3 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A  

A + «Klasse A gjelder bare lett 

motorsykkel» 

AM, A1 1 

A1 AM, A1 2 

B B 3 

BE BE 4 
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell N3 Tilsvarende klasser Merknader 

B1 B1  

C C  

CE CE  

C1 C1 5 

C1E C1E 5 

D D  

DE DE  

D1 D1 6 

D1E D1E 6 

D2 D1  

D2E D1E  

A + «Klasse A gjelder bare 

beltemotorsykkel» 

—  

S —  

T —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Stempelet med teksten som angir begrensningen, står på baksiden av førerkortet. 

2. Klasse A1 ble innført 1. januar 1997. 

3. Førerretten stemplet på førerkortets bakside ble ugyldig fra og med 1. januar 2002. 

4. Innehavere av førerkort for klasse 1 eller 2 utstedt før 1. april 1979 som deretter er byttet inn i modell N2 og/eller modell 

N3 for klasse BE, har også rett til å føre kjøretøyer i klasse A1. 

5. Klasse C1 og C1E ble innført 1. januar 1997. 

6. Klasse D1 og D1E ble innført 1. januar 1997 og erstattet klasse D2 og D2E innført i 1989. 

Modell Norge 4 (N4) 

Utstedt i Norge siden 1. januar 1998 

Beskrivelse: Plastkortmodell i henhold til vedlegg Ia til direktiv 91/439/EØF. 

Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell N4 Tilsvarende klasser Merknader 

A AM, A2, A  

A1 AM, A1  

B B  
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Tabell for likeverdighet 

Klasser for modell N4 Tilsvarende klasser Merknader 

BE BE  

B1 B1  

C C  

CE CE  

C1 C1  

C1E C1E  

D D  

DE DE  

D1 D1  

D1E D1E  

M AM 1 

S, T —  

Tilleggsopplysninger: 

1. Den nasjonale klassen M omfatter alle mopeder som definert i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 2006/126/EF. Førerretten kan være 

begrenset til tohjuls mopeder og tre- eller firehjuls mopeder med en egenvekt på høyst 150 kg, dvs. M 145 eller M 146. 

Førerretten kan også være begrenset til utelukkende å gjelde tre- eller firehjuls mopeder uansett type, dvs. M 147. 

 __________  
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Liste over godkjente tredjestater med hensyn til systemene for opplæring og  

sertifisering av sjøfolk i henhold til direktiv 2008/106/EF(1) 

(Status per 1. august 2015) 

(2015/C 261/04)(*) 

 Algerie(2) 

 Argentina(3) 

 Australia(4) 

 Aserbajdsjan(5) 

 Bangladesh(6) 

 Brasil(7) 

 Canada(8) 

 Kapp Verde(9) 

 Chile(10) 

 Kina(11) 

 Cuba(12) 

 Ecuador(13) 

 Egypt(14) 

 Georgia(15)  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 261 av 8.8.2015, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 34. 

(1) EUT L 323 av 3.12.2008, s. 33. 

(2) Kommisjonsavgjerd 2010/363/EU av 28. juni 2010 om godkjenning av Algerie med omsyn til utdanning, opplæring og sertifisering av 

sjøfolk med sikte på godkjenning av sertifikat (EUT L 163 av 30.6.2010, s. 42). 

(3) EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(4) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(5) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2011/517/EU av 25. august 2011 om godkjenning av Aserbajdsjan i medhald av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (EUT L 220 av 26.8.2011, s. 22). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2011/822/EU av 7. desember 2011 om godkjenning av Bangladesh i medhald av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (EUT L 327 av 9.12.2011, s. 68). 

(7) EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(8) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(9) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2011/821/EU av 7. desember 2011 om godkjenning av Kapp Verde i medhald av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (EUT L 327 av 9.12.2011, 

s. 67). 

(10) EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7. 

(11) EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8. 

(12) EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(13) Kommisjonsavgjerd 2011/385/EU av 28. juni 2011 om godkjenning av Ecuador i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (EUT L 170 av 30.6.2011, s. 38). 

(14) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2012/505/EU av 17. september 2012 om godkjenning av Egypt i medhald av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (EUT L 252 av 19.9.2012, s. 57). 

(15) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2013/794/EU av 19. desember 2013 om godkjenning av Georgia i medhald av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (EUT L 349 av 21.12.2013, s. 105). 

2019/EØS/47/64 



Nr. 47/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

 Ghana(1) 

 Hongkong(2) 

 India(3) 

 Indonesia(4) 

 Iran(5) 

 Israel(6) 

 Jamaica(7) 

 Japan(8) 

 Jordan(9) 

 Sør-Korea(10) 

 Madagaskar(11) 

 Malaysia(12) 

 Mexico(13) 

 Marokko(14) 

 Myanmar/Burma(15) 

 New Zealand(16) 

 Pakistan(17) 

 Peru(18) 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2012/75/EU av 9. februar 2012 om godkjenning av Ghana i medhald av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (EUT L 38 av 11.2.2012, s. 45). 

(2) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(3) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(4) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8. 

(5) EUT C 85 av 7.4 2005, s. 8. 

(6) Kommisjonsavgjerd 2010/361/EU av 28. juni 2010 om godkjenning av Israel med omsyn til utdanning, opplæring og sertifisering av 

sjøfolk med sikte på godkjenning av sertifikat (EUT L 161 av 29.6.2010, s. 9). 

(7) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7. 

(8) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/935/EU av 17. desember 2014 om godkjenning av Japan i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2008/106/EF med hensyn til systemer for opplæring og sertifisering av sjøfolk (EUT L 365 av 19.12.2014, s. 158). 

(9) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2012/783/EU av 13. desember 2012 om godkjenning av Det hasjimittiske kongeriket Jordan i 

medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (EUT L 347 

av 15.12.2012, s. 28). 

(10) EUT C 85 av 7.4 2005, s. 8. 

(11) EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8. 

(12) EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(13) EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7. 

(14) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2011/520/EU av 31. august 2011 om godkjenning av Marokko i medhald av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (EUT L 226 av 1.9.2011, s. 10). 

(15) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7. 

(16) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(17) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8. 

(18) EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7. 
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 Filippinene(1) 

 Russland(2) 

 Senegal(3) 

 Serbia(4) 

 Singapore(5) 

 Sør-Afrika(6) 

 Sri Lanka(7) 

 Tunisia(8) 

 Tyrkia(9) 

 Ukraina(10) 

 De forente stater(11) 

 Uruguay(12) 

 Vietnam(13) 

 __________  

  

(1) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8. 

(2) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(3) EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(4) EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(5) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(6) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(7) Kommisjonsavgjerd 2010/704/EU av 22. november 2010 om godkjenning av Sri Lanka med omsyn til utdanning, opplæring og 

sertifisering av sjøfolk med sikte på godkjenning av sertifikat (EUT L 306 av 23.11.2010, s. 77). 

(8) Kommisjonsavgjerd 2011/259/EU av 27. april 2011 om godkjenning av Tunisia med omsyn til utdanning, opplæring og sertifisering av 

sjøfolk med sikte på godkjenning av sertifikat (EUT L 110 av 29.4.2011, s. 34). 

(9) EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8. 

(10) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 85 av 7.4.2005, s. 8, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(11) EFT C 155 av 29.6.2002, s. 11, EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7, EUT C 311 av 19.12.2006, s. 59. 

(12) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2012/76/EU av 9. februar 2012 om godkjenning av Uruguay i medhald av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/106/EF med omsyn til systema for opplæring og sertifisering av sjøfolk (EUT L 38 av 11.2.2012, s. 46). 

(13) EUT C 268 av 7.11.2003, s. 7. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2096 

av 30. november 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 1254/2009 med hensyn til visse kriterier for hvordan 

medlemsstatene kan fravike de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart 

og vedta alternative sikkerhetstiltak(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 

sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Erfaringen fra gjennomføringen av kommisjonsforordning (EU) nr. 1254/2009(2) har vist at det er behov for å avklare 

kravene til risikovurderinger og være mer nøyaktig om typene operasjoner i visse kategorier av lufttrafikk oppført i 

denne forordning, for å gi større juridisk klarhet og unngå ulike tolkninger av lovgivningen. 

2) I unntakstilfeller og idet det tas hensyn til flygingens særlige art, bør medlemsstatene ha mulighet til å fravike vekt-

begrensningene fastsatt i forordning (EU) nr. 1254/2009 for visse kategorier av flyginger. Slike unntak bør bygge på 

individuelle risikovurderinger, og andre medlemsstater som tar imot slike flyginger, bør få kunne kreve forhånds-

melding eller forhåndsgodkjenning. 

3) Forordning (EU) nr. 1254/2009 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 19 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 300/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1254/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal første punktum lyde: 

«Medlemsstatene kan fravike de felles grunnleggende standardene nevnt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008 og 

vedta alternative sikkerhetstiltak som gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå på grunnlag av en risikovurdering godkjent av 

vedkommende myndighet i lufthavner eller avgrensede områder i lufthavner der trafikken er begrenset til én eller flere av 

følgende kategorier:» 

2) I artikkel 1 skal nr. 3 lyde: 

«3. statlige og militære flyginger og flyginger i forbindelse med håndheving av loven,» 

3) I artikkel 1 erstattes nr. 10 med følgende nr. 10, 11 og 12: 

«10. flyginger med luftfartøyer med en største tillatte startvekt på mindre enn 45 500 kg, som eies av et foretak og brukes 

til transport av eget personale og ikke-betalende passasjerer og varer som ledd i foretakets virksomhet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 1.12.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 35. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1254/2009 av 18. desember 2009 om fastsettelse av kriterier for hvordan medlemsstatene kan fravike de 

felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart og vedta alternative sikkerhetstiltak (EUT L 338 av 19.12.2009, s. 17). 
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11. flyginger med luftfartøyer med en største tillatte startvekt på mindre enn 45 500 kg, som et foretak har chartret eller 

leid i sin helhet av et luftfartsselskap som det har en skriftlig avtale med for transport av eget personale og ikke-

betalende passasjerer og varer som ledd i foretakets virksomhet, 

12. flyginger med luftfartøyer med en største tillatte startvekt på mindre enn 45 500 kg for transport av eieren av 

luftfartøyet og av ikke-betalende passasjerer og varer.» 

4) I artikkel 1 tilføyes følgende ledd: 

«For flyginger som omfattes av nr. 10, 11 og 12, men som utføres med luftfartøyer med en største tillatte startvekt på 

45 500 kg eller mer, kan vedkommende myndighet i unntakstilfeller og på grunnlag av en risikovurdering i hvert enkelt 

tilfelle, fravike vektbegrensningen fastsatt i disse kategoriene. Medlemsstater som tar imot disse flygingene utført med 

luftfartøyer på 45 500 kg eller mer, kan kreve en forhåndsmelding, som kan omfatte en kopi av risikovurderingen som er 

utført, eller en forhåndsgodkjenning. Kravet om forhåndsmelding eller forhåndsgodkjenning skal inngis skriftlig til alle 

andre medlemsstater.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 30. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2120 

av 2. desember 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 1033/2006 med hensyn til bestemmelsene nevnt i artikkel 3 nr. 1(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)(1), særlig artikkel 3 nr. 5, 

etter samråd med Komiteen for det felles luftrom og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 2 nr. 2 punkt 16 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1033/2006(2) vises det til definisjoner fastsatt i bind 1 av 

ICAOs «Procedures for Air Navigations Services – Aircraft Operations» (PANS-OPS, Doc. 8168), nærmere bestemt til 

fjerde utgave av 1993, som omfatter endring nr. 13. Etter at forordning (EF) nr. 1033/2006 ble vedtatt, har ICAO endret 

nevnte dokument og vedtatt en femte utgave av 2006, som omfatter endring nr. 6. 

2) I vedlegget til forordning (EF) nr. 1033/2006 vises det til bestemmelser fastsatt i ICAO-vedlegg 2 – «Rules of the air», 

nærmere bestemt til den 10. utgaven av juli 2005, som omfatter alle endringer til og med nr. 42. Etter at Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 428/2013(3) ble vedtatt, har de felles lufttrafikkregler, vedtatt ved Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012(4), fått anvendelse, og er nylig blitt ytterligere oppdatert ved Kommi-

sjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1185(5). Disse felles lufttrafikkreglene gjelder særlig, i avsnitt 4 i 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, bestemmelsene om reiseplaner og erstatter dermed tidligere 

henvisninger til ICAO-vedlegg 2. 

3) I vedlegget til forordning (EF) nr. 1033/2006 vises det til bestemmelser fastsatt i ICAOs «Procedures for Air Navigation 

Services – Air Traffic Management» (PANS-ATM, Doc. 4444), og nærmere bestemt til den 15. utgaven av 2007 som 

omfatter endring 4. Etter at gjennomføringsforordning (EU) nr. 428/2013 ble vedtatt, har ICAO endret nevnte 

dokument, senest ved endring nr. 6. I vedlegget til forordning (EF) nr. 1033/2006 vises det også til bestemmelser fastsatt 

i ICAOs «Regional Supplementary Procedures» (dok. 7030), nærmere bestemt til den femte utgaven av 2008, som 

omfatter endring nr. 7. Etter at gjennomføringsforordning (EU) nr. 428/2013 ble vedtatt, har ICAO endret nevnte 

dokument, senest ved endring nr. 9. 

4) Henvisningene til ICAO-vedlegg 2, Doc. 8168, 4444 og 7030, i forordning (EU) nr. 1033/2006 bør oppdateres slik at 

medlemsstatene skal kunne overholde sine internasjonale rettslige forpliktelser og for å sikre sammenheng med ICAOs 

internasjonale rammeregler. 

5) Forordning (EF) nr. 1033/2006 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 3.12.2016, s. 70, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 

29.11.2018, s. 36. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1033/2006 av 4. juli 2006 om fastsettelse av krav til prosedyrene for reiseplaner i førflygingsfasen for Det 

felles europeiske luftrom (EUT L 186 av 7.7.2006, s. 46). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 428/2013 av 8. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1033/2006 med hensyn til 

ICAO-bestemmelsene nevnt i artikkel 3 nr. 1 og om oppheving av forordning (EU) nr. 929/2010 (EUT L 127 av 9.5.2013, s. 23). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og 

driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT  

L 281 av 13.10.2012, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1185 av 20. juli 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 923/2012 med hensyn til oppdatering og ferdigstillelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og 

framgangsmåter for flysikring (SERA del C) og om oppheving av forordning (EF) nr. 730/2006 (EUT L 196 av 21.7.2016, s. 3). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1033/2006 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 nr. 2 skal punkt 16 lyde: 

«16. «inn- og utflygingsprosedyrer» de standard instrumentankomster og -avganger som er definert i ICAOs «Procedures 

for Air Navigation Services – Aircraft Operations» (PANS-OPS, Doc. 8168, bind 1, femte utgave, 2006, som 

omfatter alle endringer til og med nr. 6).» 

2) Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 2. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Bestemmelser nevnt i artikkel 3 nr. 1 

1. Avsnitt 4 i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012(1). 

2. Kapittel 4 avsnitt 4.4 (Flight plans) og kapittel 11 punkt 11.4.2.2 (Movement messages) i ICAO PANS-ATM, dok. 4444 

(15. utgave av 2007, som omfatter alle endringer til og med nr. 6). 

3. Kapittel 2 (Flight plans) og kapittel 6 punkt 6.12.3 (Boundary estimates) i «Regional Supplementary Procedures», dok. 

7030, «European (EUR) Regional Supplementary Procedures» (5. utgave av 2008, som omfatter alle endringer til og med 

nr. 9). 

 __________  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og 

driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT  

L 281 av 13.10.2012, s. 1).» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2345 

av 14. desember 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 262/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 med hensyn til 

henvisninger til ICAO-bestemmelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring(1), særlig artikkel 3 nr. 5, 

etter samråd med Komiteen for det felles luftrom og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 262/2009(2) vises det til ulike bestemmelser fastsatt i bind III og IV i 

vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, nærmere bestemt til bind III, første utgave som omfatter endring nr. 79, og bind 

IV, tredje utgave som omfatter endring nr. 77. Etter at forordning (EU) nr. 262/2009 ble vedtatt, har ICAO endret en 

rekke bestemmelser i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, senest bind III, annen utgave med endring nr. 90 og 

bind IV, femte utgave med endring nr. 89. Henvisningene til Chicago-konvensjonens vedlegg 10 i forordning (EF) 

nr. 262/2009 bør derfor oppdateres slik at medlemsstatene skal kunne overholde sine internasjonale rettslige 

forpliktelser og for å sikre sammenheng med ICAOs internasjonale rammeregler. 

2) I vedlegg II til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012(3) vises det til ulike bestemmelser fastsatt 

i bind III i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, nærmere bestemt til bind III, annen utgave som omfatter endring 

nr. 85. Etter at gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 ble vedtatt, har ICAO endret en rekke bestemmelser i 

vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, senest innarbeiding av endring nr. 90 i bind III, annen utgave. I vedlegg II til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 vises det også til bestemmelser fastsatt i ICAO PANS-ATM 

(Doc. 4444), nærmere bestemt til den 15. utgaven av 2007, som omfatter endring nr. 2. Etter at forordning (EU) 

nr. 1079/2012 ble vedtatt, har ICAO endret en rekke bestemmelser i Doc.4444, senest ved endring nr. 6. Henvisningene 

i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 til Chicago-konvensjonens vedlegg 10 og til Doc. 4444 bør derfor 

oppdateres slik at medlemsstatene skal kunne overholde sine internasjonale rettslige forpliktelser og for å sikre 

sammenheng med ICAOs internasjonale rammeregler. 

3) Forordning (EF) nr. 262/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Teksten i vedlegg I til forordning (EF) nr. 262/2009 skal lyde: 

«ICAO-bestemmelser nevnt i artikkel 3 nr. 1 og vedlegg III nr. 2 

1. Kapittel 3 «Surveillance systems», avsnitt 3.1.2.5.2.1.2 «IC: Interrogator code» i ICAO-vedlegg 10 «Aeronautical 

Telecommunications”, bind IV «Surveillance and Collision Avoidance Systems» (femte utgave, juli 2014, som omfatter 

endring 89). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 348 av 21.12.2016, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 37. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 262/2009 av 30. mars 2009 om fastsettelse av krav til samordnet tildeling og bruk av modus S-spørresen-

derkoder i Det felles europeiske luftrom (EUT L 84 av 31.3.2009, s. 20). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1079/2012 av 16. november 2012 om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i Det felles 

europeiske luftrom (EUT L 320 av 17.11.2012, s. 14). 
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2. Kapittel 5 «SSR Mode S Air-Ground Data Link», avsnitt 5.2.9 «The data link capability report format» i ICAO-

vedlegg 10 «Aeronautical Telecommunications», bind III «Communication Systems» (annen utgave, juli 2007, som 

omfatter endring 90)». 

Artikkel 2 

Teksten i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 skal lyde: 

«ICAO-bestemmelser nevnt i artikkel 4 og 8 

1. Kapittel 2 «Aeronautical Mobile Service», avsnitt 2.1 «Air-ground VHF communication system characteristics» og 

avsnitt 2.2 «System characteristics of the ground installations» i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind III del 2 

(annen utgave, juli 2007, som omfatter endring nr. 90). 

2. Kapittel 2 «Aeronautical Mobile Service», avsnitt 2.1 «Air-ground VHF communication system characteristics», avsnitt 

2.3.1 «Transmitting function» og avsnitt 2.3.2 «Receiving function», unntatt underavsnitt 2.3.2.8 «VDL — Interference 

Immunity Performance», i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind III del 2 (annen utgave, juli 2007, som omfatter 

endring nr. 90). 

3. Avsnitt 12.3.1.5 «8,33 kHz kanalavstand» i ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (15. utgave, 2007, som omfatter endring 

nr. 6)». 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 14. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1872 

av 6. oktober 2016 

om opprettelse av 2016-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning 

(EØF) nr. 3924/91(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om 

industriproduksjonen(1), særlig artikkel 2 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal medlemsstatene gjennomføre en fellesskapsundersøkelse om industri-

produksjonen. 

2) Undersøkelsen om industriproduksjonen må baseres på en liste over produkter som identifiserer den industriproduksjon 

som skal undersøkes. 

3) En liste over produkter er nødvendig for å oppnå en harmonisering mellom produksjonsstatistikker og statistikker over 

utenrikshandelen og for å kunne foreta en sammenligning med Fellesskapets varenomenklatur CPA. 

4) Listen over produkter som kreves i forordning (EØF) nr. 3924/91, og som henvises til som «Prodcom-listen», er felles 

for alle medlemsstatene og nødvendig for å kunne sammenligne data medlemsstatene imellom. 

5) Prodcom-listen må oppdateres, og det er derfor nødvendig å fastsette listen for 2016. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Prodcom-listen for 2016 skal være som fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 290 av 25.10.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 38. 

(1) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 6. oktober 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 290 av 25.10.2016, s. 3-410.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/2236 

av 12. desember 2016 

om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2018 om forenlighet mellom 

yrkesaktivt liv og familieliv(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 7a nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) EU har lenge vært opptatt av å fremme en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Minstestandardene på dette området er 

fastsatt ved direktivene om fødselspermisjon(2) og foreldrepermisjon(3). EU har gjennom Barcelona-målene også 

fastsatt mål for å forbedre barnepasstilbudet, og som del av European Semester 2016 er det utarbeidet landspesifikke 

anbefalinger med hensyn til balansen mellom arbeid og fritid. 

2) I sitt arbeidsprogram for 2016(4) redegjør Kommisjonen for sine planer om å utarbeide et initiativ for å ta tak i de 

utfordringene som foreldre og omsorgspersoner står overfor når det gjelder balansen mellom arbeid og fritid. 

3) Det er derfor viktig å overvåke utfordringene knyttet til denne balansen og framskrittene på området, og det er også 

viktig å forbedre datainnsamlingen. 

4) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2013(5) er det fastsatt en tilleggsundersøkelse om forenlighet mellom yrkes-

aktivt liv og familieliv. 

5) Ved Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1397/2014(6) angis og beskrives områdene for spesialiserte opplys-

ninger («deltemaer i tilleggsundersøkelser») som skal tas med i tilleggsundersøkelsen for 2018 om forenlighet mellom 

yrkesaktivt liv og familieliv. 

6) Kommisjonen bør angi de tekniske egenskapene, filtrene, kodene og fristen for oversending av data for tilleggsunder-

søkelsen om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2018 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv, filtrene og 

kodene som skal brukes, samt fristen for innsending av data til Kommisjonen er fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 13.12.2016, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 39. 

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. 

(2) Rådsdirektiv 92/85/EØF av 19. oktober 1992 om iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide 

arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) 

(EFT L 348 av 28.11.1992, s. 1). 

(3) Rådsdirektiv 2010/18/EU av 8. mars 2010 om gjennomføring av den reviderte rammeavtalen om foreldrepermisjon inngått av 

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFF og om oppheving av direktiv 96/34/EF (EUT L 68 av 18.3.2010, s. 13). 

(4) KOM(2015) 610 endelig utgave. 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2013 av 8. april 2013 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 

til 2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 99 av 9.4.2013, s. 11). 

(6) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1397/2014 av 22. oktober 2014 om endring av forordning (EU) nr. 318/2013 om vedtakelse av 

programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 til 2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 

(EUT L 370 av 30.12.2014, s. 42). 

2019/EØS/47/69 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 12. desember 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I dette vedlegg fastsettes de tekniske egenskapene, filtrene og kodene som skal brukes i tilleggsundersøkelsen for 2018 om 

forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv. Vedlegget inneholder også datoene for innsending av data til Kommisjonen. 

Frist for innsending av resultatene til Kommisjonen: 31. mars 2019. 

Filtre og koder som skal brukes ved innsending av data: som fastsatt i vedlegg III til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 377/2008(1). 

Kolonner reservert for valgfri vekt som skal benyttes ved delutvalg eller frafall: Kolonnene 223-226 inneholder heltall, og 

kolonnene 227-228 inneholder desimaler. 

1) Deltema 1: Omsorgsansvar 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

CARERES  Forekomst av omsorgsansvar AGE = 18-64 

211 
 Regelmessig omsorg for egne eller partners barn (< 15 år) 

eller for hjelpetrengende slektninger (15 år og eldre) 

 

 1 Intet omsorgsansvar  

 2 Bare for egne eller partners barn i husholdningen  

 3 Bare for egne eller partners barn utenfor husholdningen  

 4 For egne eller partners barn i og utenfor husholdningen  

 5 Bare for hjelpetrengende slektninger  

 6 For egne eller partners barn i husholdningen og 

hjelpetrengende slektninger 

 

 7 For egne eller partners barn utenfor husholdningen og 

hjelpetrengende slektninger 

 

 8 For egne eller partners barn i og utenfor husholdningen og 

hjelpetrengende slektninger 

 

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt felt Intet svar / Vet ikke  

    

CHCARUSE  Bruk av barnepassordninger CARERES = 2-4,6-8 

212 
 Bruk av profesjonelle barnepassordninger for noen eller alle 

barn 

 

 1 Nei  

 2 Ja, for noen barn  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008 av 25. april 2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en 

arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2009, og bruk av 

delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler og definisjonen av referansekvartaler (EUT L 114 av 26.4.2008, s. 57). 
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

 3 Ja, for alle barn  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt felt Intet svar / Vet ikke  

    

CHCAROBS  Årsaker til ikke å bruke barnepassordninger CHCARUSE = 1,2 

213/214 
 Viktigste årsak til ikke å bruke (flere) barnepassordninger for 

egne eller partners barn 

 

 01 Ingen tilgjengelig ordning / ledige plasser  

 02 Kostnader  

 03 Kvalitet på / type ordning  

 04 Andre hindringer i forbindelse med ordningen  

 05 Barnepasset ordnes alene / med partner  

 06 Barnepasset ordnes med ytterligere uformell hjelp  

 07 De benyttede profesjonelle ordningene (for noen, men ikke 

alle barn) er tilstrekkelige 

 

 08 Barnene passer seg selv  

 09 Andre personlige årsaker  

 99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt felt Intet svar / Vet ikke  

    

CHCAREFF  Virkning av barnepassansvaret på sysselsettingen 
CARERES = 2-4,6-8 og 

WSTATOR = 1,2 

215  
Hovedmåten arbeidstakere tilpasset sitt arbeid på for å ta 

barnepassansvar 

 

 1 Endringer for å øke inntekten  

 2 Kortere arbeidstid  

 3 Mindre krevende arbeidsoppgaver  

 4 Byttet jobb eller arbeidsgiver for å gjøre det lettere å forene 

yrkesaktivt liv og familieliv 

 

 5 For tiden i familiepermisjon  

 6 Annet  

 7 Ingen innvirkning  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt felt Intet svar / Vet ikke  
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2) Deltema 2: Fleksibilitet i arbeidsordninger 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

POSSTEND  Fleksibel arbeidstid på grunn av omsorg 
STAPRO = 3 og 

CARERES = 2-8 

216 
 Mulighet til å variere arbeidstidens begynnelse og/eller slutt i 

hovedarbeidsforhold for å ta omsorgsansvar 

 

 1 Vanligvis mulig  

 2 Sjelden mulig  

 3 Ikke mulig  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt felt Intet svar / Vet ikke  

    

POSORGWT  Fleksibilitet til å ta hele dager fri på grunn av omsorg 
STAPRO = 3 og 

CARERES = 2-8 

217 
 Mulighet til å organisere arbeidstiden for å ta fri hele dager i 

hovedarbeidsforhold for å ta omsorgsansvar 

 

 1 Vanligvis mulig  

 2 Sjelden mulig  

 3 Ikke mulig  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt felt Intet svar / Vet ikke  

    

WORKOBS  
Største hindring på arbeidsplassen for å forene familieliv og 

yrkesaktivt liv 

WSTATOR = 1,2 og 

CARERES = 2-8 

218  Elementer i hovedarbeidsforhold som gjør det vanskelig å 

forene yrkesaktivt liv og familieliv 

 

 1 Ingen hindringer  

 2 Lang arbeidstid  

 3 Uforutsigbar eller vanskelig arbeidstid  

 4 Lang reisetid  

 5 Krevende eller utmattende jobb  

 6 Manglende støtte fra arbeidsgivere og kolleger  

 7 Andre hindringer  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt felt Intet svar / Vet ikke  
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3) Deltema 3: Avbrudd i karrieren og foreldrepermisjon 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

STOPWORK  Avbrudd i karrieren på grunn av barnepass AGE = 18-64 

219 
 Har i karrieren hatt avbrudd i arbeidet på minst én måned for 

å passe på egne eller partners barn 

 

 1 Ja  

 2 Har aldri arbeidet (på grunn av barnepass)  

 3 Nei (men var/er sysselsatt og har barn)  

 4 Har aldri arbeidet (av andre årsaker)  

 5 Har aldri hatt barn  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt felt Intet svar / Vet ikke  

    

STOPLENG  Total lengde på avbrudd i karrieren på grunn av 

barnepass 

STOPWORK = 1 

220  Summen av varigheten av alle avbrudd i arbeidet på minst én 

måned 

 

 1 Inntil 6 måneder  

 2 Mer enn 6 måneder og inntil 1 år  

 3 Mer enn 1 år og inntil 2 år  

 4 Mer enn 2 år og inntil 3 år  

 5 Mer enn 3 år og inntil 5 år  

 6 Mer enn 5 år  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt felt Intet svar / Vet ikke  

    

PARLEAV  Bruk av foreldrepermisjon STOPWORK = 1 

221 

 Bruk av foreldrepermisjon og/eller 

fødselspermisjon/fedrepermisjon som del av avbrudd i 

arbeidet på grunn av barnepass 

 

 1 Har bare brukt foreldrepermisjon  

 2 Kombinasjon av familiepermisjoner  

 3 Har bare brukt fødselspermisjon/fedrepermisjon  

 4 Har ikke brukt familiepermisjon  

    



Nr. 47/816 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

DEREDSTP  
Avbrudd i karrieren på grunn av hjelpetrengende 

slektninger 

AGE = 18-64 og 

(EXISTPR = 1 eller 

WSTATOR = 1,2) 

222 

 Har i karrieren hatt avbrudd i arbeidet eller hatt redusert 

arbeidstid i minst én måned for å passe på hjelpetrengende 

slektninger (15 år eller eldre) 

 

 1 Avbrudd i arbeidet  

 2 Bare redusert arbeidstid  

 3 Ingen avbrudd eller redusert arbeidstid  

 4 Har aldri måttet passe på hjelpetrengende slektninger  

 9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret)  

 Tomt felt Intet svar / Vet ikke  
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