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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/446

10.12.2020

2020/EØS/84/10

av 19. mars 2019
om endring og retting 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)

Produkter importert fra en tredjestat kan bringes i omsetning i Unionen som økologiske dersom de omfattes av et
kontrollsertifikat som er utstedt av vedkommende myndigheter, kontrollmyndigheter eller kontrollorganer i en anerkjent
tredjestat eller av en anerkjent kontrollmyndighet eller et anerkjent kontrollorgan. I samsvar med tiltak 12 i handlingsplanen for framtidens økologiske produksjon i Den europeiske union(2) har Kommisjonen utviklet et system for
elektronisk sertifisering ved import av økologiske produkter, som en integrert modul i det elektroniske systemet
TRACES (Trade Control and Expert System) fastsatt i kommisjonsvedtak 2003/24/EF(3). For at det elektroniske
sertifiseringssystemet skal fungere bedre, bør det kvalifiserte elektroniske seglet brukes i TRACES til påtegningen av
kontrollsertifikater i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(4).

2)

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over tredjestater hvis produksjonssystemer og
kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i
forordning (EF) nr. 834/2007.

3)

Ifølge opplysninger fra Australia er internettadressen til vedkommende myndighet endret. Dessuten er navnene på
kontrollorganene «Australian Certified Organic Pty. Ltd» og «NASAA Certified Organic (NCO)» endret.

4)

Ifølge opplysninger fra Chile er «ARGENCERT» ikke anerkjent av chilenske myndigheter som kontrollorgan og bør
derfor strykes fra listen. Navnet «BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA» er endret.

5)

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over kontrollmyndigheter og kontrollorganer med
fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet.

6)

«BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» har informert Kommisjonen om adresseendring.

7)

Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «CCPB Srl» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de
mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske
virkeområde for produktkategori A til å omfatte Benin, Elfenbenskysten og Togo, for produktkategori D til å omfatte
Vietnam og for produktkategori D og E til å omfatte Seychellene og Hongkong.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 20.3.2019, s. 67, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2020 av 30. april 2020
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort.
(1) EUT L 189 av 20.7. 2007, s. 1.
(2) COM(2014) 179 endelig utgave.
(3) Kommisjonsvedtak 2003/24/EF av 30. desember 2002 om utvikling av et integrert datasystem for veterinærmyndighetene (EFT L 8 av
14.1.2003, s. 44).
(4) 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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8)

Kommisjonen har undersøkt mistanker om uregelmessigheter i forbindelse med flere partier av produkter fra
Kasakhstan, Moldova, Russland, Tyrkia og De forente arabiske emirater som var blitt sertifisert som økologiske av
«Control Union Certifications». «Control Union Certifications» har ikke gitt rettidige og overbevisende svar på
Kommisjonens ulike anmodninger om opplysninger. Dessuten har «Control Union Certifications» ikke kunnet påvise
disse produktenes sporbarhet og økologiske status. Videre har «Control Union Certifications» utstedt et kontrollsertifikat for produkter som tidligere var nedjustert til konvensjonelle av vedkommende myndigheter i en medlemsstat
på grunn av rester av plantevernmidler. Kommisjonen har derfor besluttet å tilbakekalle anerkjennelsen av «Control
Union Certifications» i henhold til artikkel 12 nr. 2 første ledd bokstav c), d) og f) i forordning (EF) nr. 1235/2008 for
alle produktkategorier med hensyn til Kasakhstan, Moldova, Russland, Tyrkia og De forente arabiske emirater. Som
følge av dette bør postene som gjelder «Control Union Certifications» for disse statene, strykes fra listen over anerkjente
kontrollorganer og kontrollmyndigheter i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008.

9)

Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ecocert SA» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av
de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens geografiske
virkeområde for produktkategori D til å omfatte Kosovo.

10)

Kommisjonen har mottatt en anmodning fra «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as
Quality Certification Services (QCS)» om endring av adresse.

11)

Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «IBD Certificações Ltda» om endring av spesifikasjoner. På
grunnlag av de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens
geografiske virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Colombia, Ecuador og Peru.

12)

Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organización Internacional Agropecuaria» om endring av
spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide
anerkjennelsens geografiske virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Russland og for produktkategori E til
å omfatte Argentina.

13)

«Organska Kontrola» og «Quality Assurance International» har underrettet Kommisjonen om at de har endret adresse.

14)

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2019/39(5), viser feilaktig til
«Letis S.A» som et anerkjent kontrollorgan for produktkategori B med hensyn til Belize, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Den dominikanske republikk, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador. Feilen må rettes.

15)

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2019/39, viser også feilaktig
til «Organic Control System» som et anerkjent kontrollorgan for produktkategori E med hensyn til Republikken NordMakedonia. Også denne feilen må rettes.

16)

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

17)

Slettingen av anerkjennelsen av «Letis S.A» for produktkategori B med hensyn til Belize, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Den dominikanske republikk, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador og slettingen av anerkjennelsen av
«Organic Control System» for produktkategori E med hensyn til Republikken Nord-Makedonia bør gjelde med
tilbakevirkende kraft fra ikrafttredelsesdatoen for gjennomføringsforordning (EU) 2019/39.

18)

Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon.

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/39 av 10. januar 2019 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 (EUT L 9 av 11.1.2019, s. 106).
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

Artikkel 1
I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer og rettinger:
1) Artikkel 13 nr. 2 annet ledd skal lyde:
«Originaleksemplaret av kontrollsertifikatet skal være en utskrevet og undertegnet kopi av det utfylte elektroniske
sertifikatet i TRACES eller et kontrollsertifikat signert i TRACES med et kvalifisert elektronisk segl som definert i artikkel
3 nr. 27 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014(*).
(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og
tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF (EUT L 257
av 28.8.2014, s. 73).»
2) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordningen.
3) Vedlegg IV endres og rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordningen.
Artikkel 2
Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Nr. 7 og 8 i vedlegg II får anvendelse fra 31. januar 2019.

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 19. mars 2019.
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 posten for Australia gjøres følgende endringer:
a) I nr. 4 skal internettadressen lyde: «http://www.agriculture.gov.au/»
b) I nr. 5 skal radene for kodenummer AU-BIO-001 og AU-BIO-004 lyde:
«AU-BIO-001 ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-004

www.nasaa.com.au»

NASAA Certified Organic

2) I posten for Chile gjøres følgende endringer i nr. 5:
a) Raden for kodenummer CL-BIO-004 utgår.
b) Raden for kodenummer CL-BIO-010 skal lyde:
«CL-BIO-010 BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA

https://www.bioaudita.cl»
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VEDLEGG II

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer og rettinger:
1) I posten for «Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» skal nr. 1 lyde:
«1. Adresse: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Tyrkia»
2) I nr. 3 i posten for «CCPB Srl» innsettes følgende rader i kodenummerrekkefølge:

«BJ-BIO-102 Benin

x

—

—

—

—

—

CI-BIO-102

Elfenbenskysten

x

—

—

—

—

—

HK-BIO-102

Hongkong

—

—

—

x

x

—

SC-BIO-102

Seychellene

—

—

—

x

x

—

TG-BIO-102

Togo

x

—

—

—

—

—

VN-BIO-102

Vietnam

—

—

—

x

—

—»

3) I nr. 3 i posten for «Control Union Certifications» utgår følgende rader:

«AE-BIO-149 De forente arabiske emirater

x

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-149 Moldova

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Russland

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Tyrkia

x

x

x

x

x

x»

—

x

—

—»

Kasakhstan

4) I nr. 3 i posten for «Ecocert SA» innsettes følgende rad i kodenummerrekkefølge:

«XK-BIO-154 Kosovo

—

—

5) I posten for «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services
(QCS)» skal nr. 1 lyde:
«1. Adresse: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, De forente stater»
6) I nr. 3 i posten for «IBD Certificações Ltda» innsettes følgende rader i kodenummerrekkefølge:

«CO-BIO-122 Colombia

x

—

—

x

—

—

EC-BIO-122

Ecuador

x

—

—

x

—

—

PE-BIO-122

Peru

x

—

—

x

—

—»

7) I nr. 3 i posten for «Letis S.A» utgår krysset i kolonne B i radene for Belize, Brasil, Colombia, Costa Rica, Den
dominikanske republikk, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador.
8) I nr. 3 i posten for «Organic Control System» utgår krysset i kolonne E i raden for Republikken Nord-Makedonia.
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9) I nr. 3 i posten for «Organización Internacional Agropecuaria» gjøres følgende endringer:
a) Følgende rad innsettes i kodenummerrekkefølge:
«RU-BIO-110 Russland

x

—

—

b) I raden for Argentina innsettes et kryss i kolonne E.
10) I posten for «Organska Kontrola» skal nr. 1 lyde:
«1. Adresse: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosnia-Hercegovina»
11) I posten for «Quality Assurance International» skal nr. 1 lyde:
«1. Adresse: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, De forente stater.»
__________

x

—

—»

