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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1030/2013 

av 24. oktober 2013 

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 13 nr. 3, artikkel 15 nr. 2 og 

artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 834/2007 er det fastsatt grunnleg-

gende krav for økologisk produksjon av tang og tare og 

akvakulturdyr. Nærmere regler for gjennomføringen av 

disse kravene er fastsatt i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 889/2008(2), endret særlig ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 710/2009(3). 

2)  I henhold til artikkel 95 nr. 11 i forordning (EF)  

nr. 889/2008 kan nasjonale myndigheter i en periode 

fram til 1. juli 2013 tillate at de produksjonsenhetene for 

akvakulturdyr og tang og tare som var etablert og 

produserte i henhold til nasjonalt anerkjente regler for 

økologisk produksjon før 1. januar 2009, beholder sin 

økologiske status på bestemte vilkår. 

3)  Sju medlemsstater har nylig inngitt anmodninger om 

revisjon av reglene for produkter, stoffer og teknikker 

som kan brukes i økologisk akvakulturproduksjon. 

Disse anmodningene bør vurderes av ekspertgruppen for 

teknisk rådgivning om økologisk produksjon nedsatt 

ved kommisjonsbeslutning 2009/427/EF(4). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 283 av 25.10.2013,  

s. 15, 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. 

(3) EUT L 204 av 6.8.2009, s. 15. 

(4) EUT L 139 av 5.6.2009, s. 29. 

4)  Økologisk produksjon av tang og tare og akvakulturdyr 

er fremdeles relativt nye felt som kjennetegnes av et 

stort mangfold og et høyt nivå av teknisk kompleksitet, 

og det har vist seg at det er behov for en lengre 

overgangsperiode. 

5)  For å sikre kontinuitet og tilstrekkelig tid til den 

nødvendige vurderingen av medlemsstatenes anmod-

ninger og unngå avbrudd i produksjonsenheter som var 

etablert og produserte i henhold til nasjonalt anerkjente 

regler før 1. januar 2009, bør overgangsperioden som er 

fastsatt i artikkel 95 nr. 11 i forordning (EF) 

nr. 889/2008, forlenges. 

6)  For å sikre at det ikke skjer avbrudd i den økologiske 

statusen til disse produksjonsenhetene, bør denne for-

ordning få anvendelse fra 1. juli 2013. 

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

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 95 nr. 11 i forordning (EF) nr. 889/2008 endres  

«1. juli 2013» til «1. januar 2015». 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2013. 

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

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. oktober 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


