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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1162/2002

av 28. juni 2002

om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av ordningen  
med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91(*)

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. 473/2002(2), særlig artikkel 11 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Listen over tredjestater som visse landbruksprodukter 
opprinnelig må komme fra for å kunne markedsføres 
i Fellesskapet, omhandlet i artikkel 11 nr. 1 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91, er fastsatt i vedlegget til 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(3), sist endret ved 
forordning (EØF) nr. (4). Listen ble opprettet i samsvar 
med artikkel 11 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2) New Zealand har bedt Kommisjonen om å bli oppført på 
listen omhandlet i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91. Myndighetene har oversendt de nødvendige 
opplysninger i henhold til artikkel 2 nr. 2 i forordning 
(EØF) nr. 94/92.

3) Gjennomgåelsen av disse opplysningene og en 
etterfølgende drøfting med myndighetene i New Zealand 
har vist at de reglene som gjelder for produksjon og 
kontroll av landbruksprodukter er likeverdige med 
reglene fastsatt i forordning (EØF) nr. 2092/91.

4) Import fra New Zealand til Det europeiske fellesskap 
skjer for tiden i samsvar med artikkel 11 nr. 6 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91. Produsenter og eksportører trenger en 
overgangsperiode for å tilpasse seg kvalitetssikringsprog
rammet for næringsmidler og økologisk landbruk (Food 
Official Organic Assurance Programme).

5) Varigheten av New Zealands oppføring på listen bør 
avhenge av resultatet av en kontroll på stedet med hensyn 
til produksjonsreglene og kontrolltiltakene som faktisk 
anvendes på New Zealand, omhandlet i artikkel 11 nr. 5 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91.

6) De newzealandske myndigheter har framlagt for 
Kommisjonen alle nødvendige garantier og opplysninger 
som oppfyller kravet om at kontrollorganene skal oppfylle 
kriteriene fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 
2092/91.

7) Forordning (EØF) nr. 94/92 bør derfor endres.

8) 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

I en overgangsperiode som utløper 30. juni 2003 kan landbruks- 
og skogbruksdepartementet på New Zealand (MAF) også 
utstede sertifikatet omhandlet i artikkel 11 nr. 1 bokstav b) 
i forordning (EØF) nr. 2092/91 for produkter det er gitt 
importtillatelser for og som er meldt etter artikkel 11 nr. 6 i 
nevnte forordning, dersom tillatelsene er gitt før 1. juli 2002.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft 1. juli 2002.

2004/EØS/56/12

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 170 av 29.6.2002, s. 44, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 10.4.2003, s. 9.

(1)  EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2)  EFT L 75 av 16.3.2002, s. 21.
(3)  EFT L 11 av 17.1.1992, s. 14.
(4)  EFT L 345 av 29.12.2001, s. 18.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 28. juni 2002.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 tilføyes følgende tekst etter teksten om Sveits: 

«New Zealand

1.  Produktkategorier:

a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter, dyr og ubearbeidede animalske produkter i henhold til 
artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2092/91, med unntak av

– dyr og animalske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omlegging,

– akvakulturprodukter,

b) bearbeidede vegetabilske landbruksprodukter og bearbeidede animalske produkter beregnet på konsum i 
henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2092/91, med unntak av

– animalske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omlegging,

– produkter som inneholder akvakulturprodukter.

2.  Opprinnelse:

 Produktene i kategori 1 bokstav a) og ingrediensene framstilt etter økologiske produksjonsmetoder i produkter i 
kategori 1 bokstav b) er framstilt i New Zealand eller importert til New Zealand

– fra Det europeiske fellesskap, eller

– fra en tredjestat i henhold til en ordning ansett som likeverdig i samsvar med bestemmelsene i artikkel 11 nr. 1 
i forordning (EØF) nr. 2092/91, eller

–  fra en tredjestat hvis produksjonsregler og kontrollordning anses som likeverdige med det newzealandske 
landbruks- og skogbruksdepartementets kvalitetssikringsprogram for næringsmidler og økologisk landbruk 
(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 
ingredienser framstilt etter økologisk produksjonsmetode, som høyst kan utgjøre 5 % av produktene av 
landbruksopprinnelse, i produkter i kategori 1 bokstav b) som framstilles i New Zealand, importeres.

3.  Kontrollorganer: BIO-GRO New Zealand, Certenz.

4.  Organ som utsteder sertifikater: New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2006.»


