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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 landbruks-
produkter og slik angivelse på landbruksprodukter og nærings-
midler(1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr.
1488/97(2), særlig artikkel 11, og

ut fra følgende betraktninger:

I artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 2092/91 fastsettes det
at produkter importert fra en tredjestat kan markedsføres bare
dersom de opprinnelig kommer fra en tredjestat som er oppført
på en liste opprettet i samsvar med framgangsmåten i nr. 2 i
nevnte artikkel. Denne listen er oppført i vedlegget til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(3), sist endret ved
forordning (EF) nr. 314/97(4).

I forordning (EF) nr. 314/97 er Ungarn og Sveits oppført på
listen nevnt i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2092/91 for
en periode som utløper 30. juni 1998, for at visse aspekter ved
disse staters gjennomføring av regler som er likeverdige med
dem fastsatt i forordning (EF) nr. 2092/91, skal kunne
undersøkes i detalj i løpet av denne perioden.

Ungarns faktiske gjennomføring av regler som er likeverdige
med dem fastsatt i forordning (EØF) nr. 2092/91 er blitt
bekreftet ved en undersøkelse Kommisjonen har gjort på
stedet.

Sveits har godkjent et nytt kontrollorgan som skal foreta
kontrollene som kreves i henhold til de sveitsiske
bestemmelser om økologisk landbruk.

For at ordningen skal kunne gjennomføres, er det nødvendig å
utpeke for hver enkelt tredjestat de organene som har ansvaret
for å utstede kontrollsertifikatet nevnt i artikkel 11 nr. 1
bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2092/91.

Australia har gitt melding om endringer i sin kontrollordning.
Kontrollen av næringsdrivende i Australia foretas nå av private
kontrollorganer, under tilsyn av en offentlig myndighet.

Israel har bekreftet at kontroll og sertifisering av økologiske
produkter vil bli foretatt av landbruksministeriet.

En gjennomgåelse av opplysningene framlagt av nevnte
tredjestater har vist at kravene der er likeverdige med kravene
som følger av Fellesskapets regelverk.

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

Vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 endres som angitt i
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft 1. juli 1998.

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

Utferdiget i Brussel, 29. juni 1998.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1367/98

av 29. juni 1998

om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 av 14. januar 1992 om nærmere regler
for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater omhandlet i rådsforordning

(EØF) nr. 2092/91(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 185 av 30.6.1998, s. 11, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/1999 av 24. september 1999
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 L 198 av 22.7.1991, s. 1.

(2) EFT L 202 av 30.7.1997, s. 12.

(3) EFT L 11 av 17.1.1992, s. 14.

(4) EFT L 51 av 21.2.1997, s. 34.



VEDLEGG

1. I teksten som gjelder Australia skal nr. 3 og 4 lyde:

“3. Kontrollorganer:

– Australian Quarantine Inspection Service» (AQIS)

– Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

– Biological Farmers of Australia (BFA)

– Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)

– Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA)

– National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

4. Organer som utsteder sertifikatet: se nr. 3.”

2. I teksten som gjelder Ungarn skal nr. 5 lyde:

“Frist for oppføring: 30.6.2000”.

3. I teksten som gjelder Israel skal nr. 3 og 4 lyde:

“3. Kontrollorgan: Ministry of Agriculture

4. Myndighet som utsteder sertifikatet: se nr. 3.”

4. I teksten som gjelder Sveits skal nr. 1, 3, 4 og 5 lyde:

“1. Produktkategorier:

a) ubearbeidede landbruksprodukter i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF)
nr. 2092/91, unntatt produkter som er framstilt i løpet av omleggingsperioden nevnt i artikkel
5 nr. 5 i samme forordning.

b) næringsmidler som hovedsakelig består av én eller flere ingredienser av vegetabilsk
opprinnelse i henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2092/91, unntatt
produkter nevnt i artikkel 5 nr. 5 i samme forordning, som inneholder en ingrediens av
landbruksopprinnelse framstilt i løpet av omleggingsperioden.”

“3. “Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen” (VSBLO), “Institut für
Marktökologie” (IMO), “Forschungsinstitut für Biologischen Landbau” (FIBL) og “Association
suisse pour systèmes de qualité et management” (SQS).

4. Organer som utsteder sertifikatet: se nr. 3.

5. Frist for oppføring: 31.12. 2002.”
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