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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/479 

av 1. april 2020 

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 tredjeland(*) 

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 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Produkter importert fra et tredjeland kan bringes i omsetning i Unionen som økologiske dersom de omfattes av et 

kontrollsertifikat som er utstedt av vedkommende myndigheter, kontrollmyndigheter eller kontrollorganer i et anerkjent 

tredjeland eller av en anerkjent kontrollmyndighet eller et anerkjent kontrollorgan. 

2) For å sikre overholdelse av artikkel 33 nr. 1 i forordning (EF) nr. 834/2007 og at de importerte produktene kan spores 

under distribusjonen, også under transport fra tredjeland, er det i kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2), endret 

ved gjennomføringsforordning (EU) 2020/25(3), fastsatt at kontrollsertifikatet skal utstedes av relevant kontroll-

myndighet eller kontrollorgan før sendingen forlater eksport- eller opprinnelsestredjelandet. Kontrollmyndigheten eller 

kontrollorganet skal undertegne erklæringen i sertifikatets rubrikk 18 etter å ha utført en dokumentkontroll på grunnlag 

av alle relevante kontrolldokumenter, inkludert blant annet transportdokumenter. 

3) I noen tilfeller blir ikke fullstendige transportdokumenter tilgjengelige for kontrollorganet tidsnok til at kontrollsertifika-

tet blir påført alle transportopplysningene før sendingen forlater tredjelandet. Det bør derfor presiseres at relevant 

kontrollmyndighet eller kontrollorgan skal kontrollere opplysningene i transportdokumentene og angi opplysningene i 

kontrollsertifikatet senest ti dager etter utstedelsen av sertifikatet, og i alle tilfeller før sertifikatet påtegnes av medlems-

statens myndigheter. 

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

5) Ettersom disse endringene er nødvendige for anvendelse av artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1235/2008, endret ved 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/25, bør denne forordningen gjelde med tilbakevirkende kraft fra ikrafttredelsesda-

toen for gjennomføringsforordning (EU) 2020/25. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 2.4.2020, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2021 av 5. februar 2021 

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) 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) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/25 av 13. januar 2020 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 tredjeland (EUT L 8 av 14.1.2020, s. 18). 
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 

I artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 2 tredje ledd tilføyes følgende punktum: 

«Dersom transportdokumentopplysningene i rubrikk 16 og 17 og i de relevante feltene i rubrikk 13 ikke foreligger i det 

trykte, undertegnede eksemplaret av kontrollsertifikatet, eller dersom disse opplysningene avviker fra opplysningene som er 

tilgjengelige i TRACES, skal den relevante medlemsstatens vedkommende myndigheter og første mottaker kun bruke de 

opplysningene som er tilgjengelige i TRACES, til å kontrollere og påtegne kontrollsertifikatet.» 

2) I nr. 4 skal første ledd lyde: 

«Kontrollmyndigheten eller kontrollorganet som utsteder kontrollsertifikatet, skal utstede kontrollsertifikatet og undertegne 

erklæringen i sertifikatets rubrikk 18 først etter å ha utført en dokumentkontroll på grunnlag av alle relevante kontrolldo-

kumenter, særlig produksjonsplanen for det aktuelle produktet samt handelsdokumenter, og eventuelt etter å ha utført en 

fysisk kontroll av sendingen dersom risikovurderingen tilsier det. Transportdokumentopplysningene i rubrikk 13, særlig 

antall forsendelser og nettovekt, og opplysningene om transportmiddel og transportdokumenter i kontrollsertifikatets 

rubrikk 16 og 17 skal angis i kontrollsertifikatet senest ti dager etter utstedelsen av sertifikatet, og i alle tilfeller før kontroll-

sertifikatet påtegnes av den relevante medlemsstatens vedkommende myndigheter.» 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 3. februar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 1. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  


