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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 471/2010

2019/EØS/47/12

av 31. mai 2010
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 Unionen(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR ––

3)

Visse landbruksprodukter som importeres fra Japan,
markedsføres for tiden i Unionen i henhold til
overgangsreglene fastsatt i artikkel 19 i forordning (EF)
nr. 1235/2008. Japan har anmodet Kommisjonen om å
bli oppført på listen fastsatt i vedlegg III til nevnte
forordning og har lagt fram 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 Japan har
vist at reglene som gjelder for produksjon og kontroll av
økologisk produksjon i Japan, er likeverdige med
reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. Kommisjonen har foretatt en undersøkelse på stedet av produksjonsreglene og kontrolltiltakene som faktisk anvendes i
Japan, som fastsatt i artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 834/2007. Kommisjonen bør derfor føre opp Japan
på listen fastsatt i vedlegg III til forordning (EF)
nr. 1235/2008.

4)

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

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk
produksjon —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

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)

2)

I samsvar med artikkel 33 nr. 2 i 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) opprettet en liste over tredjestater som har
produksjonssystemer og kontrolltiltak for økologisk
produksjon av landbruksprodukter som er anerkjent som
likeverdige med dem som er fastsatt i nevnte forordning.
På bakgrunn av en ny søknad og opplysninger som
Kommisjonen har mottatt fra tredjestater etter den
seneste offentliggjøringen av listen, bør visse endringer
tas i betraktning og tilføyes eller innsettes på listen.

Australske myndigheter har underrettet Kommisjonen
om at ett kontrollorgan har gjennomgått en omstrukturering og fått nytt navn. Australske myndigheter har
forelagt Kommisjonen alle nødvendige garantier for at
den skal kunne forvisse seg om at det omstrukturerte
kontrollorganet oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 8
nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 1.6.2010, s. 1,
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.

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 31. mai 2010
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
_____
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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 fjerde strekpunkt lyde:
«– NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au»,
2. Etter teksten som gjelder Israel, innsettes følgende tekst:
«JAPAN
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 Japan.
3. Produksjonsstandarder: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the
MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No
1606 of MAFF of October 27, 2005).
4. Vedkommende myndighet: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau,
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural
Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp
5. Kontrollorganer:

–

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS), www.hyoyuken.org

–

AFAS Certification Center Co., Ltd, www.afasseq.com

–

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association, www.koaa.or.jp

–

Center of Japan Organic Farmers Group, www.yu-ki.or.jp

–

Japan Organic & Natural Foods Association, http://jona-japan.org/organic

–

Ecocert-QAI Japan Ltd, http://ecocert.qai.jp

–

Japan Certification Services, Inc., www.pure-foods.co.jp

–

OCIA Japan, www.ocia-jp.com

–

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd, www.omicnet.com/index.html.en

–

Organic Farming Promotion Association, www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo

–

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural
Certification, www.axis-asac.net

–

Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome

–

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center, www.d-b.ne.jp/oitayuki

6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5
7. Oppføringens varighet: 30. juni 2013.»

____________
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