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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 442/2014

Nr. 47/367

2019/EØS/47/31

av 30. april 2014
om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til anmodninger om oppføring på
listen over tredjestater som er anerkjent med hensyn til likeverdighet ved import av
økologiske produkter(*)

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 33 nr. 2 og artikkel 38 bokstav d), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) er det fastsatt nærmere regler for framgangsmåten for anerkjennelse av
tredjestater med hensyn til likeverdighet i samsvar med artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007.

2)

I sine konklusjoner om økologisk landbruk fra det 3237. møtet i Rådet (landbruk og fiskeri) av 13. og 14 mai 2013
oppfordret Rådet for Den europeiske union Kommisjonen til å forbedre de nåværende ordningene for å lette
internasjonal handel med økologiske produkter og kreve gjensidighet og åpenhet i alle handelsavtaler.

3)

Den pågående gjennomgåelsen av den rettslige rammen for sektoren for økologisk produksjon har vist at det er mangler
i den nåværende ordningen for anerkjennelse av tredjestater med hensyn til likeverdighet. De fleste av likeverdighetsordningene som er undertegnet av Kommisjonen og tredjestater, er blitt ensidig anvendt av Europakommisjonen, hvilket
ikke har bidratt til å fremme like konkurransevilkår. Det ble konstatert at anerkjennelse av likeverdighet med tredjestater
bør fastsettes gjennom internasjonale avtaler. Derfor bør den nåværende ordningen for anerkjennelse av tredjestater med
hensyn til likeverdighet, som er basert på likeverdighetsordninger, byttes ut med en ordning som er basert på balanserte
internasjonale avtaler, med sikte på å fremme like konkurransevilkår, åpenhet og rettssikkerhet.

4)

For å lette overgangen til den nye ordningen med anerkjennelse på grunnlag av internasjonale avtaler bør det fastsettes
en siste frist for framlegging av nye anmodninger om oppføring på listen som er fastsatt i artikkel 7 i forordning (EF)
nr. 1235/2008 og finnes i vedlegg III til nevnte forordning. Anmodninger som mottas etter nevnte dato, bør ikke lenger
godtas.

5)

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

6)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1235/2008 skal lyde:
«1. Kommisjonen skal vurdere om en tredjestat skal oppføres på listen nevnt i artikkel 7 når den har mottatt en
anmodning om dette fra en representant for vedkommende tredjestat, forutsatt at anmodningen er framlagt før 1. juli 2014.»
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 130 av 1.5.2014, s. 39, 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) 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 (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25).
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Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den sjuende dag 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, 30. april 2014.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
__________
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