
Nr. 47/124 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

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. 
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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,  
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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.  



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/135 

 

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 

 ______  



Nr. 47/136 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.6.2019 

 

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. 

 



13.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/147 

 

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 

 


