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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 426/2011 

av 2. mai 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring 

av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

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 28 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 24 i forordning (EF) nr. 834/2007 fastsetter at 

Den europeiske unions logo for økologisk produksjon 

(«EU-logo for økologisk produksjon») er en av de 

obligatoriske opplysningene som skal benyttes på 

ferdigpakkede næringsmidler som henviser til den 

økologiske produksjonsmetoden nevnt i artikkel 23  

nr. 1, mens bruk av logoen på slike produkter som 

importeres fra tredjestater, er valgfritt. Forbrukerne bør 

forsikres om at økologiske produkter er framstilt i 

samsvar med kravene fastsatt i forordning (EF)  

nr. 834/2007 og kommisjonsforordning (EF)  

nr. 889/2008(2). Det er derfor viktig at alle produkter 

som bærer EU-logoen for økologisk produksjon, kan 

spores i alle ledd av produksjonen, bearbeidingen og 

distribusjonen. 

2) For å gi forbrukerne mulighet til å holde seg informert 

om de driftsansvarlige og om deres produkter som 

omfattes av kontrollordningen for økologisk landbruk, 

bør medlemsstatene på en hensiktsmessig måte gjøre 

tilgjengelig relevante opplysninger om de drifts-

ansvarlige som omfattes av denne ordningen, samtidig 

som kravene til vern av personopplysninger som fastsatt 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av  

24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 113 av 3.5.2011, 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 250 av 18.9.2008, s. 1. 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(3), overholdes. 

3) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I kapittel 8 i avdeling IV i forordning (EF) nr. 889/2008 skal ny 

artikkel 92a lyde: 

«Artikkel 92a 

Offentliggjøring av opplysninger 

Medlemsstatene skal på en hensiktsmessig måte, også via 

internett, gjøre tilgjengelig for offentligheten de ajourførte 

listene nevnt i artikkel 28 nr. 5 i forordning (EF)  

nr. 834/2007, som skal inneholde ajourførte underlags-

dokumenter om hver driftsansvarlig, som fastsatt i artikkel 

29 nr. 1 i nevnte forordning, og benytte malen i vedlegg XII 

til denne forordning. Medlemsstatene skal behørig over-

holde kravene til vern av personopplysninger fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(*). 

 ____________  

(*) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1 får imidlertid anvendelse fra 1. januar 2013. 

  

(3) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

2019/EØS/47/14 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 2. mai 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


