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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 537/2009 

av 19. juni 2009 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til listen over tredjestater som visse 

landbruksprodukter framstilt ved økologisk produksjon må ha opprinnelse i for å kunne 

markedsføres i Fellesskapet(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-

peiske 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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EF) nr. 834/2007 er  

det i vedlegg III til 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(2) fastsatt en 

liste over tredjestater hvis produksjonssystemer og 

kontrolltiltak for økologisk produksjon, anses som 

likeverdige. På bakgrunn av nye søknader og opplys-

ninger som Kommisjonen har mottatt fra tredjestater 

etter den seneste offentliggjøringen av listen, bør visse 

endringer tas i betraktning og tilføyes eller innsettes på 

listen. 

2) Myndighetene i Australia og Costa Rica har bedt 

Kommisjonen om å føre opp et nytt kontroll- og 

sertifiseringsorgan. Myndighetene i Australia og Costa 

Rica har forelagt Kommisjonen alle nødvendige 

garantier for at den skal kunne forvisse seg om at de 

nye kontroll- og sertifiseringsorganene oppfyller 

kriteriene fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1235/2008. 

3) Oppføringen av India på listen fastsatt i vedlegg III  

til forordning (EF) nr. 1235/2008 er gyldig til  

30. juni 2009. For å unngå handelsforstyrrelser er det 

nødvendig å forlenge varigheten av Indias oppføring på 

listen med ytterligere en periode. Indiske myndigheter 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 159 av 20.6.2009,  

s. 6, 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. 

(2) EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25. 

har bedt Kommisjonen om å føre opp fire nye kontroll- 

og sertifiseringsorganer. Indiske myndigheter har 

forelagt Kommisjonen alle nødvendige garantier for at 

den skal kunne forvisse seg om at de nye kontroll- og 

sertifiseringsorganene oppfyller kriteriene fastsatt i 

artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008. Indiske 

myndigheter har underrettet Kommisjonen om at ett 

kontrollorgan har fått nytt navn. 

4) Israelske myndigheter har underrettet Kommisjonen 

om at ett kontrollorgan har fått nytt navn. 

5) Visse landbruksprodukter som importeres fra Tunisia, 

markedsføres for tiden i Fellesskapet i henhold til 

overgangsreglene fastsatt i artikkel 19 i forordning 

(EF) nr. 1235/2008. Tunisia har anmodet Kommi-

sjonen om å bli oppført på listen fastsatt i vedlegg III 

til nevnte forordning. Tunisia har framlagt de 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 7 og 8 

i nevnte forordning. Gjennomgåelsen av disse 

opplysningene og en etterfølgende drøfting med 

myndighetene i Tunisia har vist at reglene som gjelder 

for produksjon og kontroll av landbruksprodukter i 

Tunisia, er likeverdige med reglene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007. Kommisjonen har 

foretatt en undersøkelse på stedet av produksjons-

reglene og kontrolltiltakene som faktisk anvendes i 

Tunisia, som fastsatt i artikkel 33 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 834/2007. 

6) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 19. juni 2009. 

 For Kommisjonen 

 Mariann FISCHER BOEL 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 5 i teksten som gjelder Australia, skal nytt strekpunkt lyde: 

«— AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au,» 

2. I nr. 5 i teksten som gjelder Costa Rica, skal nytt strekpunkt lyde: 

«— Control Union Certifications, www.cuperu.com,» 

3. I teksten som gjelder India, gjøres følgende endringer: 

a) nr. 5 skal lyde: 

«— Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicert.net 

— 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 India Private Limited, www.ecocert.in 

— Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in 

— IMO Control Private Limited, www.imo.ch 

— Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org 

— ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com 

— Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com 

— Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com 

— OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in 

— SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com 

— Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), 

www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm 

— Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com 

— Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), 

http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp,» 

b) i nr. 7 erstattes «2009» med «2014», 
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4. I nr. 5 i teksten som gjelder Israel, skal fjerde strekpunkt lyde: 

«— Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il,» 

5. Etter teksten som gjelder Sveits, innsettes følgende tekst: 

«TUNISIA 

1. Produktkategorier: 

a) ubearbeidede planteprodukter og vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking, 

b) bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler, hovedsakelig sammensatt av en eller flere 

ingredienser av vegetabilsk opprinnelse. 

2. Opprinnelse: produkter i kategori 1 a) og økologisk dyrkede ingredienser i kategori 1 b) som er dyrket i 

Tunisia. 

3. Produksjons-standarder: Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to organic Farming; Decree of the Minister 

for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to 

the organic method. 

4. Vedkommende myndighet: Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn 

5. Kontrollorganer: 

 Ecocert SA en Tunisie, www.ecocert.com 

 Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it 

 BCS, www.bcs-oeko.com 

 Lacon, www.lacon-institute.com 

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5. 

7. Oppføringens varighet: 30. juni 2012.» 

 ____________  


