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undersøkelsen fastsatt i kommisjonsforordning (EØF) nr.
94/92(2), med henblikk på å opprette listen i vedlegget til
denne forordning for den tredjestat der varen er produsert
eller tilberedt, og som den er blitt sendt til Fellesskapet
fra.

Det skal utferdiges et sertifikat for hver mottaker.

2. Kontrollsertifikatet skal utformes på ett av Fellesskapets
offisielle språk og utfylles, med unntak av stempelet og
underskriften, enten fullstendig med blokkbokstaver eller
fullstendig på maskin, og helst på ett av de offisielle
språkene til bestemmelsesmedlemsstaten.

3. Kontrollsertifikatet skal utferdiges på en enkelt side og
følge varen i originaleksemplaret. Det kan utstedes kopier
av sertifikatet bare dersom angivelsen «kopi» eller
«gjenpart» er påtrykt eller påført ved hjelp av et stempel.

4. Modellen for kontrollsertifikatet er oppført i vedlegget

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

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

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24.
juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for
landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og
næringsmidler(1), særlig artikkel 11 nr. 3 bokstav b) og nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å fastsette innholdet i og modellen til
kontrollsertifikatet som skal følge varer som er importert fra
tredjestater, med henblikk på å markedsføres som varer fra
økologisk landbruk.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
1. Kontrollsertifikatet nevnt i artikkel 11 nr. 1 bokstav b) i

forordning (EØF) nr. 2092/91 skal utstedes av det
utstedende organ som er godkjent i samsvar med

KOMMISJONSFORORDNING (EØF) nr. 3457/92

av 30. november 1992

om fastsettelse av nærmere regler om kontrollsertifikatet for import fra tredjestater til
Fellesskapet fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for

landbruksprodukter og slik angivelse
på landbruksprodukter og næringsmidler(*)

(*) Denne EF-rettsakt, kunngjort i EFT nr. L 350 av 1.12.1992, s. 56, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/94 av 15. desember 1994
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

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

(2) EFT nr. L 11 av 17.1.1992, s. 14.

Utferdiget i Brussel, 30. november 1992.

For Kommisjonen

Ray MAC SHARRY

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Modell for kontrollsertifikatet for import av varer fra økologisk produksjon til Det Europeiske Fellesskap

Modellen for sertifikatet er fastsatt med hensyn til

- teksten,

- formatet,

- rubrikkenes oppstilling og størrelse.
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP

SERTIFIKAT FOR IMPORT AV VARER FRA ØKOLOGISK PRODUKSJON

* Forklarende kommentarer

Rubrikk 4: Kontrollorganet som fører kontroll med at de nærmere regler om den økologiske produksjonsmetoden
overholdes.

Rubrikk 5: Driftsenheten som har foretatt den siste operasjonen med partiet (bearbeiding, emballering, merking).

Rubrikk 9: Adressen til den driftsenhet der partiet skal leveres dersom den er forskjellig fra adressen i rubrikk 7.

Rubrikk 13: F.eks. volumet i liter for varer i flytende form, som skal oppgis, dersom det er hensiktsmessig, i tillegg til
erklæringene i rubrikk 11 og 12.
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1. Det organ som utsteder sertifikatet
(navn og adresse)

3. Eksportør av varen (navn og adresse)

5. Produsent eller tilbereder av varen*
(navn og adresse)

7. Mottaker av varen i Fellesskapet
(navn og adresse)

10. Merker og nummer, containernummer, antall  og type.
Varens handelsbetegnelse.

14. Erklæring fra det organ som utsteder sertifikatet
Det attesteres herved at ovennevnte varer er oppnådd etter de nærmere regler om produksjon og etter
kontroll av den økologiske produksjonsmetoden som er definert og kontrollert av kontrollorganet nevnt
i rubrikk 4.

15. Tilleggserklæring (dersom det er hensiktsmessig)

16. Stedet for utstedelse av sertifikatet Det utstedende organs stempel

Dato

Fullmektigs navn og underskrift

2. Forordning (EØF) nr. 2092/91, Art. 11

Sertifikatets referansenummer

 4. Kontrollorgan* (navn og adresse)

 6. Avsenderstat

 8. Bestemmelsesstat

 9. Bestemmelsesstedets adresse*

11. Bruttomasse (kg)

12. Nettomasse (kg)

13. Alternative enheter*


