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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/459 

av 18. mars 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra 

tredjestater(*) 

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 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) fastsetter listen over tredjestater hvis produksjonssystemer 

og kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter anerkjennes som likeverdige med dem som er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) Anerkjennelsen av Canada i henhold til artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007 gjelder i dag bl.a. for 

bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler og fôr med økologiske ingredienser dyrket i Canada. 

Canada har anmodet Kommisjonen om en utvidelse av anerkjennelsen til å omfatte bearbeidede produkter til bruk som 

næringsmidler og fôr med økologiske ingredienser importert fra tredjestater, og som er sertifisert i samsvar med 

Canadas lovgivning om økologiske produkter. Gjennomgåelsen av opplysningene som ble framlagt sammen med 

anmodningen, senere klargjøringer fra Canada og en undersøkelse på stedet av produksjons- og kontrolltiltakene som 

anvendes på bearbeidede produkter med importerte ingredienser, har ført til den konklusjon at reglene for produksjon og 

kontroll av bearbeidede produkter med importerte økologiske ingredienser i Canada er likeverdige med reglene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 834/2007 og kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(3). Anerkjennelsen av likeverdighet med 

hensyn til Canadas produksjonssystemer og kontrolltiltak bør derfor også få anvendelse på bearbeidede produkter til 

bruk som næringsmidler og fôr med importerte økologiske ingredienser som er sertifisert i samsvar med Canadas 

lovgivning. 

3) Canadas eksisterende anerkjennelse omfatter ikke økologisk vin. Canada har anmodet Kommisjonen om en utvidelse av 

anerkjennelsen til å omfatte økologisk vin som er sertifisert i samsvar med Canadas lovgivning om økologiske 

produkter. Gjennomgåelsen av opplysningene som ble framlagt sammen med anmodningen, samt senere klargjøringer 

fra Canada har ført til den konklusjon at reglene for produksjon og kontroll av økologisk vin i Canada er likeverdige 

med reglene fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007 og (EF) nr. 889/2008. Anerkjennelsen av likeverdighet med hensyn 

til Canadas produksjonssystemer og kontrolltiltak bør derfor også få anvendelse på økologisk vin som er sertifisert i 

samsvar med Canadas lovgivning. 

4) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over kontrollmyndigheter og kontrollorganer som har 

fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet. Som følge av utvidelsen 

av Canadas anerkjennelse til å omfatte bearbeidede produkter til bruk som næringsmidler og fôr med importerte 

økologiske ingredienser, og til økologisk vin som er sertifisert i samsvar med Canadas lovgivning, samt de tilsvarende 

endringene av vedlegg III til nevnte forordning, bør de relevante kontrollorganer som fram til nå har vært anerkjent for 

import av bearbeidede produkter til bruk som næringsmidler med importerte økologiske ingredienser, samt økologisk 

vin (produktkategori D), fra Canada slettes fra vedlegg IV til nevnte forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 31.3.2016, s. 14, 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). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 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 (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 
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5) Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

6) For å gi kontrollorganene som er oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, og som er anerkjent for Canada 

med hensyn til bearbeidede produkter til bruk som næringsmidler med importerte økologiske ingredienser, samt 

økologisk vin, mulighet til å tilpasse seg endringene som gjøres ved denne forordning, bør endringen av vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1235/2008 først få anvendelse etter en rimelig tid. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1)  Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2)  Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Artikkel 1 nr. 2 får anvendelse fra 7. juli 2016. 

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

Utferdiget i Brussel 18. mars 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

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

1)  I nr. 1, «Produktkategorier», i raden «Bearbeidede landbruksprodukter til bruk som næringsmidler» i posten for Canada 

utgår fotnote 1. 

2)  Nr. 2, «Opprinnelse», skal lyde: 

«2. Opprinnelse: produkter i kategori A, B og F som er dyrket i Canada, og produkter i kategori D og E som er bearbeidet 

i Canada med økologiske ingredienser dyrket i Canada, eller som er importert til Canada i samsvar med Canadas 

lovgivning.» 

 _____  

VEDLEGG II 

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

1)  I nr. 3 i posten for CCOF Certification Services utgår raden for Canada. 

2)  I nr. 3 i posten for Ecocert SA utgår raden for Canada. 

3)  I nr. 3 i posten for IMOswiss AG utgår raden for Canada. 

4)  I nr. 3 i posten for International Certification Services, Inc. utgår raden for Canada. 

5)  I nr. 3 i posten for Letis S.A. utgår raden for Canada. 

6)  I nr. 3 i posten for Oregon Tilth utgår raden for Canada. 

7)  I nr. 3 i posten for Organic crop improvement association utgår raden for Canada. 

8)  I nr. 3 i posten for Quality Assurance International utgår raden for Canada. 

 __________  


