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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni
1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter
og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1), sist
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2381/94(2), særlig
artikkel 16 nr. 3 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

Ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 3713/92(3), sist endret ved
forordning (EF) nr. 2580/94(4), ble fristen for anvendelse av
artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91 utsatt i 26 måneder
for varer som importeres fra visse tredjestater.

Etter Østerrikes og Sveriges tiltredelse til Den europeiske union
er denne bestemmelse ikke lenger relevant for disse statene.

Visse tredjestater har oversendt Kommisjonen en anmodning om
å bli oppført på listen over tredjestater fastsatt i artikkel 11 nr. 1
i forordning (EØF) nr. 2092/91 samt visse opplysninger fastsatt
i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 93/92(5) innen fristen nevnt
i artikkel 16 nr. 3 annet ledd i forordning (EØF) nr. 2092/91.

En første gjennomgåelse av opplysningene har vist at
produksjons- og kontrollreglene som er anvendt, i hovedsak ser
ut til å oppfylle kravet om likeverdighet fastsatt i artikkel 11 nr. 2
i forordning (EØF) nr. 2092/91. På visse punkter må imidlertid
opplysningene gjennomgås nøyere og undersøkelsen fullføres.
På dette trinn i gjennomgåelsen er det derfor ikke mulig å treffe en
avgjørelse om å oppføre disse tredjestatene på listen fastsatt i
artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

Fristen for å fullføre gjennomgåelsen må derfor utsettes.

For å harmonisere importrutinene og sikre bedre oversikt over
opplysningene som beskriver de importerte varene, bør det brukes
et standardskjema ved utstedelsen av sertfikatet som følger varene.

Visse sider ved ordningen for import av varer med opprinnelse i
tredjestater gjennomgås for øyeblikket av Rådet på grunnlag av et
forslag fra Kommisjonen av 12. november 1993.

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
Fristen for anvendelse av bestemmelsene i artikkel 11 nr. 1 i
forordning (EØF) nr. 2092/91 utsettes i tolv måneder fra datoen
for anvendelse av denne forordning for importerte varer som følges
av sertifikatet nevnt i artikkel 2, og som har opprinnelse i følgende
tredjestater:

- Argentina, for varer med sertifikat fra «Instituto Argentino
para la Certificación y Promoción de Productos
Agropecuarios Orgánicos SRL» (Argencert) om at de er
produsert etter den økologiske produksjonsmetoden i denne
staten,

- Australia, for varer med sertifikat fra «Australian Quaran-
tine and Inspection Service» (Aquis) om at de er produsert
etter den økologiske produksjonsmetoden i denne staten,

- Ungarn, for landbruksråvarer med sertifikat fra «Biokultura
Association» om at de er produsert etter den økologiske
produksjonsmetoden i denne staten,

- Israel, for varer med sertifikat fra Ministry of Agriculture,
Department of Plant Protection and Inspection (DDPI)
eller fra Ministry of Industry and Trade, Food and Vegeta-
ble Products, Export Foodstuffs Inspection Service om at
de er produsert etter den økologiske produksjonsmetoden i
denne staten,

- Sveits, for varer produsert i denne staten etter den økologiske
produksjonsmetoden utarbeidet, kontrollert og sertifisert
av «Vereinigung Schweizerischer Biologischer
Landbauerorganisationen» (VSBLO) eller etter standardene
for økologisk produksjonsmetode og kontrollordningen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 54 av 10.3.1995, s. 10, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 26/96 of 26. april 1996 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 255 av 1.10.1994, s. 84.

(3) EFT nr. L 378 av 23.12.1992, s. 21.

(4) EFT nr. L 273 av 25.10.1994, s. 7.

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 529/95

av 9. mars 1995

om utsettelse av fristen for anvendelse av artikkel 11 nr. 1 i rådsforordning (EØF)
nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på

landbruksprodukter og næringsmidler, med hensyn til import fra visse tredjestater(*)
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fastsatt i forordning (EØF) nr. 2092/91, kontrollert og
sertifisert av «Institut für Marktökologie» (IMO).

Artikkel 2
Modellen for kontrollsertifikatet for import av økologiske
produkter til Fellesskapet, fastsatt i vedlegget til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 3457/92(1), skal brukes til
sertifikatene nevnt i artikkel 1 i forbindelse med varer sendt til
Fellesskapet etter 1. mai 1995. Rubrikk nr. 2 skal inneholde en
henvisning til artikkel 16 nr. 3.

Artikkel 3
Forordning (EØF) nr. 3713/92 oppheves.

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft 1. mars 1995.

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

Utferdiget i Brussel, 9. mars 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

(1) EFT nr. L 350 av 1.12.1992, s. 56.


